








O presente trabalho de investigação aspira a revelar o processo segundo o qual as 
manifestações artísticas que envolvem o Desenho se têm vindo a afirmar como tal, 
suas ligações históricas, estéticas e os conceitos relevantes dentro do mesmo. A dis-
sertação constitui-se em três partes essenciais. Identifica-se o sujeito do estudo e a 
sua estrutura ontológica. Descrevem-se os antecedentes históricos. Termina-se com 
uma contextualização do desenho contemporâneo partindo de questões levantadas 
pelo pensamento crítico. Deste modo, realiza-se uma pesquisa dos critérios que per-
mitem a apreciação deste media e apontam-se os seus principais autores actuais. 
Elabora-se uma releitura da criação centrada na análise do desenho contemporâneo.

Desenho; Contemporaneidade; Criação Artística; Afirmação; Obra de Arte.Palavras chave
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Drawing; Contemporary; Artistic Creation; Affirmation; Work of art.

This paper has as an objective to reveal the process according to which the artistic 
manifestations that come from drawing, and the way it has become, its historical 
connections, aesthetics and the relevant concepts. This paper structures in three 
main parts: identification of the subject and its ontological structure; description of its 
history marks; finally, we contextualize contemporary drawing; contextualization of 
contemporary drawing starting from the issues raised by critical thinking.
This way, we search the criteria that allow an analysis of this media and we refer its 
major contemporary authors. We take another look to artistic creation focusing the 
analysis on contemporary drawing. 
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Introdução

O motivo impulsionador deste texto determinou-se 
por uma preocupação na compreensão e definição 
dos princípios que condicionam e interferem na 
legitimação do Desenho a partir da segunda metade 
do séc. XX. A presente dissertação debruçar-se-á 
sobre o fenómeno do desenho enquanto expressão 
artística.  Pretende-se partir de uma análise mais 
geral para a sua pertinência no período histórico 
indicado. Procura-se caracterizar os seus elementos 
e códigos relacionando-os na contextura. 
A contemporaneidade resulta de uma série de 
desenvolvimentos e rupturas que interferem nos 
julgamentos presentes. Actualmente o desenho tem 
vindo a redefinir-se e a emancipar-se. Cada vez mais 
artistas o elegem como instrumento ou meio de 
expressão e mais críticos e curadores se debruçam 
sobre ele. Mesmo depois de terem declarado a 
morte da Pintura, esta manifestou-se, ao longo do 
séc. XX, através de revivalismos vários. O desenho 
veio insurgindo-se, reclamando o seu impulso 
criativo original. Formalmente assume agora novas 
características demarcando-se da sua concepção 
tradicional. 
Assim, se esta forma artística se conseguiu impor 
de algum modo na complexidade do mundo da Arte 
pós-moderna, de que modo isto aconteceu/
/acontece? A ideia de Novo é construída por meio 
de afirmações e exclusões. É sempre uma tomada 
de posição relativamente ao que aconteceu até um 
devido momento. Muitos dos movimentos e/ ou 
manifestações artísticas foram criadas recordando 
o antigo ou insurgindo-se a ele. 
Torna-se necessário elaborar um exercício reflexivo 
sobre a definição do desenho tendo em considera-
ção as esferas da História de Arte, da Estética e da 
Crítica de Arte. Esta abordagem poderá levar-nos 
a um redimensionamento do seu campo realizado 
através de uma selecção de discursos sobre o 
mesmo. Apesar do tema se apresentar como matéria 
de estudo para vários artistas, pensadores, teóricos, 
a sua delimitação permanece incerta, cruzando-se 
com outras disciplinas. Esta hibridez resulta de 
alternadas divergências e convergências espácio-
-temporais. Podemos abordá-lo como registo de 
movimento sobre uma dada superfície. Porém a esta 

afirmação outras se poderão opor, acusando sempre 
um grau de imperfeição na frase. O problema do de-
senho surge a par com a questão da criação, ambos 
se invadindo mutuamente mas, abarcando o segun-
do, usualmente, mais do que o inicial. Contudo o de-
senho existe, enquanto modo imediato de projecção, 
em todas as obras de Artes Plásticas. Existe como 
marca da humanidade e realiza-se como uma espécie 
de linguagem, dada a sua vertente comunicativa. 
A origem da palavra desenhar oferece-nos variantes 
do acto que alargam a sua amplitude, dificultando e, 
simultaneamente, enriquecendo as hipóteses de es-
truturação de fronteiras na análise sobre o assunto. 
O período identificado, sobre o qual se debruça a 
dissertação, desde a segunda metade do séc. XX 
à contemporaneidade, poderá contribuir para a 
controvérsia, sendo, ao mesmo tempo um desafio. 
Tal será consequência do embaraço na observação 
de situações, ainda em curso, com suficiente distan-
ciamento. A partir da segunda metade do séc. XX a 
civilização ocidental move-se na denominada Pós-
-modernidade que surgiu como reacção à anterior 
Modernidade. O uso do verbo mover antecipa já um 
outro conceito, o de globalização e das modificações 
que a mesma acarreta. A diversidade cultural trans-
porta uma adulteração de referenciais conduzindo à 
criação de novos discursos assentes em leituras que 
privilegiam outros valores. Esta será a divisa para a 
análise do texto crítico sobre o desenho e seu poste-
rior redireccionamento. 
Procurou-se articular a produção artística de de-
senho com o discorrer sobre a mesma, procurando 
criar directrizes que permitam uma aproximada 
definição de qualidades.

1
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Drawing «is related to life, like drawing breath or a tree drawing nourishment through its roots to draw 
with its branches the space in which it grows. A river draws the valley and the salmon the river. »1 

Andy Goldsworthy

1 INGOLD, Tim, Lines A Brief History, 1st ed. , New York, Routledge, 2007, p. 129, em Goldsworthy 1994: 82. 
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Etimologias
2.1

O Sujeito Desenho2

1 MASSINORI, Manfredo, Ver Pelo Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comunicativos, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982, p. 17.
2 FRADE, Paulo A. da Silva, As Antinomias do Desenho, Faculdade de Arquitectura universidade do Porto, 2002, p. 367 – 368.
3 GIL, José, A Imagem-Nua e as Pequenas Percepções, Relógio d’Água, 2ª Edição, 2005, p. 219.
4 GÓMEZ Molina, Juan José, Las Lecciones del Dibujo, 4ª ed., Madrid, Ediciones Cátedra, 2006, p. 139.

A origem do substantivo desenho já foi vastamente 
discutida por uma variedade de autores. Mas, é im-
portante analisá-la, uma vez que parte da definição 
do conceito e de muitas ocorrências no seu campo 
são, pela sua explicação, introduzidas ou adivinha-
das. 
Numa tentativa para simplificar a questão podemos 
entender o verbo desenhar como sendo o acto de 
deixar marca sobre determinada superfície. O de-
senho será então o testemunho físico dessa acção 
humana.1

Do latim – designu, demarca-se o compromisso com 
desígnio. O entendimento da palavra aproxima-se 
a projectar, planear. Consistiria na existência de 
uma intenção, de um avançar em direcção a algo ou 
alguma coisa. A ligação a destino é também curiosa. 
O acto de designar traduz-se em nomear, apontar 
e escolher. Este último verbo a par com a palavra 
destino oferece perspectivas de grande libertação. 
Algo se destaca, e sendo isso suficientemente sus-
tentável, pela existência de repetições semelhantes, 
podemos atribuir-lhe um nome.
Revela-se importante apontar a raíz etimológica de 
traço.2 Tem a sua origem em tradere que é puxar, 
arrastar, movimentar, assemelhando-se a tracção, 
atracção. Drazen é a proveniência anglo-saxónica 
de desenhar que consiste em trazer, arrastar. 
Também no francês arcaico traire (trait) significa 
desenhar. Draw vem do inglês antigo dragan que se 
aproxima de tragan (antigo alemão) que significa 
arrastar. 
Do polaco – droga que significa estrada ou caminho. 
Desenhar é sempre um percurso, uma conduta, faz-
-se de um espaço a outro. Esta atitude, presente no 
acto liga-se à necessidade de satisfazer um desejo. 
Manifesta-se enquanto vontade física conciliada 
com exercício racional. As componentes afectivas, 
a memória e o esquecimento induzem à produção 
material do pensamento. Aquele que desenha é 
totalmente responsável pela sua criação. Resul-

tante de inúmeras escolhas, o fenómeno artístico 
provém desse impulso original para assinalar, 
mostrar qualquer coisa. Nasce de uma urgência em 
marcar presença dada a consciência de finitude. 
Através do desenho o ser assinala a sua presença e 
regista as transformações históricas no seu modo 
de vida. Daqui a importante conexão temporal deste 
acto. Este fazer é também uma tentativa de preser-
var alguma coisa. De tentar de algum modo manter 
algo vivo. Enquanto seres humanos, conscientes da 
passagem do tempo e da mortalidade necessitamos 
de comunicar a nossa existência pelo maior período 
possível. Assim, o desenho, é um dos meios através 
dos quais cultivamos a memória. A obra de arte é 
sempre uma afirmação da vida, seja qual for o seu 
género expressivo, existe para responder a essa ine-
vitabilidade. A compreensão destas questões leva à 
sacralização da Arte, da obra de arte ou do artista. 
Fazem parte de um entendimento da importância na 
conservação deste modo particular para articular 
combinações visuais e mentais de elementos origi-
nando algo único e carregado de dados de memória. 
Quem desenha encontra-se a organizar memórias, 
podendo abordar algo mais recente, no caso do 
desenho à vista, ou mais remoto, na situação de um 
trabalho que não procura ser uma representação 
figurativa de uma realidade imediata. Acontece o 
que José Gil chama de movimento transcendental: 

« Suponhamos um desenhar d’après nature (e, de 
certa maneira, é sempre segundo a natureza que se 
desenha: até mesmo na pura improvisação do traço, 
sem motivo exterior ou interior, o movimento de 
inscrição ou de incisão num suporte é governado 
pela sua textura; e o lápis obedece-lhe como a um 
modelo). O enigma da reprodução liga-se à cone-
xão do olhar e da mão menos no que diz respeito 
a linhas visíveis do que naquilo que do invisível 
então se joga. »3

«El dibujo es esa operación compleja que le lleva a 
comprender y articular elementos de la visión, ya como 
recuerdo, con experiencias de otras obras, en miles de 
decisiones precisas con cada golpe, en cada penetra-
ción, con cada lasca que se desprende de la roca. »4
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O desígnio surge como uma tentativa de agarrar 
uma imagem, uma ideia, é um passo em frente, um 
registo consciente que pretende conter, neste caso, 
de forma gráfica parte da experiência humana. Con-
tém deste modo, três tempos: 
Um passado, do qual provêm as referências, as bases, 
as alusões sobre as quais o artista parte e, mencio-
náveis à memória. Um presente, explícito no momento 
da acção e do processo do desenho, ocasião na qual 
«...(queremos dizer: vou vendo e sentindo aquilo que 
estou a desenhar, e assim vou registando aquilo que 
conscientemente quero),...» «... importante é esse mo-
mento em que memórias diversas se transformam em 
registos duradouros,...»5 . Um futuro, correspondente 
à leitura posterior que outros podem fazer sobre essa 
marca recuperando parte da intenção e testemunho 
do seu autor. O desenho, de igual modo a outras for-
mas artísticas possui essa capacidade intemporal na 
sua existência. 
Consiste também em destacar, ou seja, seleccionar 
algo em detrimento de outra coisa. No tratado do 
arquitecto italiano Alberti, De Pictura, encontra-
-se uma definição de desenho como signo. Signum 
significaria inicialmente “marca feita por incisão”6.  
Tal conclusão deve-se à proximidade fonética entre 
signum e secare e à singnificância desta última pala-
vra enquanto acto de cortar, talhar.  Sendo o disegno 
o acto de criar sinais. Deve-se a este autor a perspec-
tiva, extremamente valorizada no período Renascen-
tista como norma para a representação. Constitui-se 
como precioso auxiliar daquele que projecta. Esta 
arte nasceu para reconstruir o desenho. A arte antiga, 
é reformulada, transformada. Reage ao declínio da 
intemporalidade da imagem cristã. O disegno conjuga 
as novas metodologias e técnicas com a pedagogia e o 
génio individual.
Design deriva do latim designare. Esta palavra tem 
dois sentidos; marcar, traçar ou planear, imaginar.  
Neste caso, significa muito mais projecto, projectar, 
intenção, plano mental. Visa a intenção, a idealiza-
ção de um plano, uma concepção, algo preexistente. 
Este termo é bastante versátil na língua inglesa, mas 
adaptado para o português refere-se primeiramente à 
idealização de projectos que visam a produção indus-
trial. Apesar da profissão de designer se diferenciar 

da do artista que desenha, actualmente ambos se to-
cam cada vez mais. A própria metodologia do processo 
criativo é semelhante nos dois. A desigualdade está 
num atendimento a um serviço funcional prestado à 
sociedade pelo design, afastando-o do grau transcen-
dente da Arte. De qualquer forma em muitas discipli-
nas ou expressões existem confusões na delimitação de 
fronteiras. 
A abrangência da palavra design anuncia uma apro-
priação de espaço nas artes visuais, na arquitectura, 
na engenharia, na biotecnologia, na ciência, na cria-
ção do mundo pelo Homem. 
Há outras palavras para desenho – drawing e draft. 
A formação destas definições na língua inglesa parece 
indicar, no momento da sua criação, uma tendência 
para associar design a um exercício de projecção 
mental e drawing e draft a uma perspectiva mais 
artesanal e de manufactura. Em espanhol também 
existem duas palavras semelhantes com significados 
diferentes: diseño – design e dibujo – desenho.  Em 
castelhano antigo deseño significava vontade, de-
cisão.
No passado a língua portuguesa utilizava, também, a 
palavra debuxo para esboço; desenho de um objecto 
apresentando apenas os contornos; risco que serve 
de modelo para bordados; estampa, colorida ou não, 
para o mesmo efeito; plano; projecto. A palavra de-
buxo foi também utilizada por Francisco de Holanda, 
mas neste caso, aproximava-se mais da expressão 
pictórica.7 Vem do latim buxus que consistia numa 
àrvore de uso frequente nos jardins. Pode-se obser-
var, deste modo, uma aproximação entre o desenho 
e a arte dos jardins. Kant realizava uma associação 
entre a pintura e a arte dos jardins na sua divisão 
das artes. A proximidade dá-se entre o arranjo dos 
jardins e a arte do desenho. Ocorre outra ligação 
entre desenhar e a madeira do buxo usada enquanto 
suporte do desenho, as ”tábuas de buxo”. A utilização 
de ambos os termos, desenho e debuxo por Francisco 
de Holanda assume uma determinada hierarquia. 
Para o autor debuxar seria uma actividade menor 
associada à pintura. A assumpção da superioridade 
do desenho é dita de modo explícito sendo, ao mesmo 
tempo, palavra desenho escrita com maiúsculas para 
sublinhar a ideia. 

5 RODRIGUES, Ana Leonor, O Desenho Ordem do Pensamento Arquitectónico, Editorial Estampa, Lisboa, 2000, p. 85.
6 FRADE, Paulo A. da Silva, As Antinomias do Desenho, Faculdade de Arquitectura universidade do Porto, 2002, p. 371.
7 Ibidem, p. 375.
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Em francês dessein/désigner e dessin/dessiner possu-
em significados diferentes, as primeiras palavras 
referem-se ao desígnio, intento e as últimas à acção 
de desenhar. Naturalmente, consoante as matérias 
vão ganhando importância, certas nomenclaturas são 
destacadas em detrimento de outras.
Conta-se que no final do séc. XVI, um artista inglês, 
Inigo Jones, terá viajado para Itália. Nessa altura 
existiam as academias del Disegno de Florença e de 
Roma. Estabeleceu conhecimento com a definição 
de Disegno segundo - a visão de uma ideia anterior 
a qualquer imagem gráfica, de Zuccari. Portanto, 
segundo um ponto de vista mais divino e global. A 
palavra drawing não abarcava o mesmo que a itali-
ana do ideólogo de Roma, revelando-se insuficiente e 
inadequada. 
A divergência entre os dois termos introduz, de certo 
modo a diferenciação feita por Zuccari, que consiste 
numa demarcação entre conceito e matéria. O disegno 
interno situa-se no campo da intenção e do desígnio, 
podendo ou não, materializar-se através de um 
esquema formal. Corresponde ao Design. O disegno 
externo, tal como o Drawing, refere-se à execução do 
desenho, à sua componente material e visível. 
Existem outras palavras interessantes que se pare-
cem inscrever nestes dois pólos enunciados, Form e 
Shape. A diferença entre ambas parece ser a mesma 
que entre design e drawing. A primeira nomeia a 
aparência de uma imagem, estruturada por várias 
shapes, supõe uma intenção na representação e existe 
enquanto unidade que respeita determinada homo-
geneidade. A Shape é uma unidade constituinte da 
forma, como mancha ou borrão. Na sua existência 
individual, esta última, não apresenta um sentido 
implícito. Respeitando a divisão feita por Zuccari, a 
Form enquadra-se na produção de significado, logo, 
no desenho interno. A Shape, enquanto forma insi-
gnificante não está ligada ao desenho interno. 
O acaso pode ser encontrado nos dois momentos. 
Surge no processo de materialização da ideia, assim 
como, no período de concepção mental. 
Retomando a utilização da palavra portuguesa de-
buxo somos reportados a Francisco de Holanda. 
Nas suas obras iniciais parece não fazer distinção 
entre desenho e pintura. Tal dever-se-á certamente à 

defesa que faz da sua profissão de pintor. Como expli-
cação da criação apresenta como primeiro momento a 
Ideia, ao serviço de um pensamento neo-platónico. A 
criação de Deus é perfeita e daqui provêm os concei-
tos de Bem e Beleza. Seguindo esta linha, a beleza e-
xistia respeitando uma hierarquia que tem no seu topo 
o Absoluto - Deus e, em sentido descendente, os Anjos e 
o Corpo. A Arte teria que expressar-se por via formal 
respeitando o que Holanda chama de proporção, con-
tida no desenho, ou debuxo. Apesar do seu discurso 
assentar em contradições valorativas, em relação ao 
desenho e à pintura, em determinados momentos 
revela consciência da urgência da aprendizagem do 
desenho como etapa projectual essencial. Através 
do título do seu texto Do tirar polo natural traduz 
uma relação entre o artista e o natural, a natureza, 
o mundo exterior. (Especificamente com a arte do 
retrato) Tirar do natural ou traçar do natural deriva 
de tradere que significa tirar, puxar, arrastar, mover. 
É um verbo que remete para a acção. Retratar vem 
também de tradere. Como já referido anteriormente 
na obra de Ciência do Desenho Holanda procura 
elaborar a diferenciação entre o desenho e a pintura. 
Simultaneamente distingue o desenho do debuxo.  

«Mas escrevo daquela ciência, não só aprendida por 
ensino doutros pintores: mas naturalmente dada por 
sumo mestre Deus gratuita no entendimento, procedi-
da de sua eterna Ciência, a qual se chama DESENHO, 
e não debuxo nem pintura.»8 «Principalmente chamo 
DESENHO aquela ideia criada no entendimento 
criado, que imita ou quer imitar as eternas e divinas 
ciências incriadas, com que o muito poderoso Senhor 
Deus criou todas as obras que vemos; e compreende 
todas as obras que têm invenção, ou forma, ou fermo-
sura, ou proporção, ou que a esperam de ter, assim 
interiores nas ideias, como exteriores na obra; e isto 
baste quanto ao Desenho.»9

Holanda vai demonstrando, à sociedade portuguesa, 
ao longo do texto a importância e, a presença do 
desenho na vida, desde o nascimento até à morte. Ofe-
rece uma definição do desenho como mãe ou princípio 
de todas as artes.

8 HOLANDA, Francisco de, Da Ciência do Desenho, Lisboa, Livros Horizonte, 1983, p. 20.
9 Ibidem, p. 21.
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O Suporte do Desenho
2.2

«L’homme écrit sur le sable. Moi ça me convient bien 
ainsi; l’effacement ne me contrarie pas; à marée 
descendante, je recommence.» 

Jean Dubuffet

Pode-se desenhar em qualquer superfície desde que 
se utilize o instrumento e/ou material adequado. 
O papel, é tradicionalmente, o suporte associado ao 
desenho, porque é aquele que fornece soluções e es-
paços simplificados e neutros. Daí que a sua inven-
ção tenha importância no contexto do desenho. 
Se quiséssemos ser correctos numa descrição 
histórica do assunto, não poderíamos avaliar as 
primeiras manifestações da disciplina a partir 
do papel, porque nessa altura ele ainda não exis-
tia. Restar-nos-ia ficar pela imaginação de uma 
expressão que utilizasse o solo terrestre de igual 
modo ao que é para nós, hoje em dia, o papel (God 
Frey, 1990). Assim concluímos que terá partido de 
um impulso criativo de carácter efémero. As gra-
vuras rupestres são um bom exemplo de suporte 
primário de desenho. O mesmo acontece com o 
próprio corpo humano. O ritual empregue na rea-
lização de tatuagens ou de  outro tipo de marcas 
por parte de tribos envolve outro suporte alterna-
tivo e bastante antigo. É interessante reparar que 
o costume de fazer tatuagens acontece tanto nas 
sociedades menos desenvolvidas como nas mais 
evoluídas. A motivação deste tipo de atitude pode 

Bisonte deitado,
paleolítico,
Altamira

Cavalo, paleolítico, pintura da gruta de Lascaux (Dordonha)

variar podendo ser de ordem mítica, religiosa, so-
cial, cultural, sexual ou estética.  
Durante muito tempo o desenho dependia desse 
apoio exterior a si próprio e misturava-se com a 
decoração. Assumia a forma de pintura, incisão, or-
namento. Manifestava-se nos instrumentos criados 
pelo Homem, em ossos, pedras, metais, peles ou na 
cerâmica. Na Grécia o desenho era realizado em va-
sos de cerâmica, utilizados para transporte e arma-
zenamento de líquidos ou mantimentos. Este tipo de 
pintura ou desenho passou por várias fases, desde 
um período abstracto a cenas envolvendo a figura 
humana, cenas de batalha, de caçada e mesmo ce-
nas eróticas. No período Arcaico aproximava-se da 
Egípcia, havendo uma simplificação do desenho.

Seixos com traços, gruta de Mas d’Azil – Ariège
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Vaso cerâmico grego 
de “figuras vermelhas” 
(pormenor)

Relatavam o quotidiano e cenas mitológicas. No 
Período Negro as figuras apareciam coloridas a 
negro sobre um fundo vermelho. O contorno, que 
originava o desenho, propriamente dito, era riscado 
com uma ferramenta pontiaguda, retirando a tinta. 
As pinturas vermelhas introduziram a grande 
mudança no desenho, no início do séc. V a.C. modifi-
cando esta técnica grega. 
Com o avançar do processo construtivo, os edifícios 
passaram também a servir de base ao desenho. Isto 
aconteceu, sobretudo, no período da Roma Imperial. 
Correspondem, de certo modo, aos actuais graffitis 
que se desenvolvem na malha urbana. A própria 
construção arquitectónica substitui o lugar do 
papel. 
No Egipto o papiro era conhecido desde 2200 a.C. 
Partindo da parte interna do caule da planta (pa-
piro) cortavam-se tiras finas que eram posterior-
mente molhadas, sobrepostas e cruzadas. Segui-
damente eram prensadas, marteladas, alisadas e 
coladas formando uma longa extensão, depois enro-
lada. O papiro era utilizado nos primeiros séculos 
d.C. em África, Ásia e na Europa.  
Do séc. VI até ao séc. XIV o pergaminho foi muito 
utilizado, consistia numa pele de animal esticada e 
tratada de modo a adquirir uma consistência fina e 
lisa. Tornou-se o principal suporte da escrita e, con-

sequentemente, do desenho, durante a maior parte 
da Idade Média. 
Mas a história do papel propriamente dito parece 
ter início na China, cerca do séc. VI a. C., por T’sai 
Lun (Oficial da Corte Imperial Chinesa). Partindo de 
materiais baratos como casca de árvore, cânhamo, 
algodão e redes de pesca rasgadas era elaborado o 
papel. Deste modo começou a substituir, no Oriente, 
o bambu, a madeira e a seda. Os processos de fabri-
co desenvolveram-se optimizando este produto. 
Difundiu-se pelo Vietnam, Coreia e Japão. Os árabes 
aprenderam a técnica e introduziram-na na Europa, 
expandindo-se então, para o resto do mundo. No 
continente europeu sobrou a recordação do papiro 
na palavra papel, paper, papier. 1

Com a facilidade no fabrico do papel e seus cus-
tos reduzidos, na Europa, o exercício do desenho 
vulgarizou-se.  Atingindo o ponto máximo com as 
academias dos séculos XVIII e XIX. 
   Os desenvolvimentos tecnológicos da contem-
poraneidade apresentaram outro suporte para o 
desenho, o computador. Partindo de uma linguagem 
própria, o computador funciona como suporte e 
instrumento, simultaneamente. Diminui o Espaço 
e o Tempo do desenho. O espaço deixa de ser o real 
para passar a ser um espaço virtual, que existe para 
além do ecrã. O Tempo é reduzido, depois da apren-
dizagem dos “códigos” de acção que determinam a 
manipulação da imagem. Dá-se um grau de desma-
terialização coerente com a fase pós-modernista em 
que vivemos. 

1 Liber, em latim, significa a entre-casca de árvore que originava o papel, levando à formação da palavra livro. Biblos, em grego, designava várias folhas de 
papel, configurando a palavra Bíblia.
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Os instrumentos que permitem o registo do desenho 
são vários e escolhidos em relação aos efeitos pre-
tendidos. Do latim instrumentum significa objecto 
que serve para fazer um trabalho, uma observação, 
uma medição. Existe ainda a definição de instru-
mento de precisão, cuja necessidade ocorre para 
alguns tipos de desenho, «...aquele que é utilizado 
em operações de cariz científico, característico pela 
sua precisão.»1 
Este instrumento de que falamos, do ponto de vista 
artístico é o que permite a comunicação entre o au-
tor e o suporte. 

Instrumentos do desenho
2.3

Escher, Mãos a desenhar, 1948, litografia, 28,5 x 34 cm

CORPO

Como primeiro instrumento temos o próprio corpo 
humano em toda a sua extensão ou, apenas os dedos 
e as mãos. Relativamente à utilização do corpo, sur-
gem variados exemplos ao longo da história da arte. 
Desde a Pré-História o Homem gravou as marcas 
das suas mãos nas grutas e ainda hoje as crianças o 
fazem alterando o suporte destes seus gestos. 

Mãos e símbolos diversos, 
desenho a partir de pin-
tura s/rocha, Espanha

Yves Klein com as suas Antropometrias (1961) uti-
lizou os corpos das suas modelos para marcar a su-
perfície com o seu «IKB» (Internacional Klein Blue). 
Da mesma forma se podem abordar as performances 
e registos das mesmas de Ana Mendieta. A autora 
utilizou a sua silhueta para marcar a superfície no 
solo. Objectivando a utilização deste instrumento 
não podemos deixar de falar na Dança. Aqui o corpo 
do dançarino é a sua mais preciosa ferramenta de 

Processo de divisão de um colmilho de mamute, processo de divisão de um 
colmilho com entalhes, processo de elaboração da estatueta de Avdeiev

1 Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, II Vol., Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001.
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trabalho, utilizando-o para desenhar no espaço que 
o rodeia. Pode-se exemplificar esta atitude com o 
trabalho da coreógrafa Trisha Brown. 

Sterlac, corpo amplificado

Trisha Brown

Trisha Brown,
Sem título.

Partindo das pesquisas científicas e da evolução 
tecnológica lança-se o debate mundial sobre facto-
res como a clonagem direccionada para a produção 
de órgãos que poderão substituir os danificados. 
Isto para aumentar e prolongar exponencialmente 
o nível de vida. A natureza deste trabalho, não 
procura responder a estas questões, nem sequer 
debruçar-se sobre problemas éticos acerca do 
assunto. A intenção é, antes falar sobre desenho. 
Sendo este fruto da criação humana, é natural que 
se toquem levemente aspectos relacionados com a 
constituição do corpo que produz. 
Ana Leonor Rodrigues, na sua obra O Desenho 
Ordem do Pensamento Arquitectónico2 , procura 
fazer uma classificação dos vários instrumentos 
de desenho. Apresenta «... os instrumentos de uso 
directo contínuo seco: o lápis, a grafite, os lápis de 
cor, a ponta de prata, o carvão, o giz, a sépia, a san-
guínea, o fusain, a pointe noire, a ponta de chumbo, 
a ponta de prata, o pastel seco e pastel de óleo,...»
Cada qual com as suas características específicas 
oscilando entre maior ou menor precisão.

2 RODRIGUES, Ana Leonor, O Desenho Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Editorial Estampa, 2000, p. 32, 33.

A sua obra associa desenho, movimento, música e 
vídeo. O desenho é uma componente importante do 
seu trabalho. Usa-o para planear as suas coreogra-
fias assim como ao gesto para produzir essa ex-
pressão gráfica. Os desenhos testemunham a acção 
do seu corpo. Refere em relação ao desenho: «sits in 
the air between me and my dancers...» Vê a coreo-
grafia como um acto de desenhar: «Whether they are 
in air or on paper, it’s a whole other vista of possi-
bility, another way of thinking about the body 
moving in space that frees me up to do things I 
would never think of doing in dance.»

Os instrumentos, quando não são o próprio corpo, 
são sempre um prolongamento do mesmo. Forne-
cem uma ampliação da potência sensorial humana. 

O instrumento é, muitas vezes, comparado a uma 
prótese. A evolução humana procura solucionar 
as fraquezas humanas, aumentando a resistência 
física dos indivíduos e o seu espaço de acção. Na 
contemporaneidade ocorre uma mecanização do 
corpo por força de o “corrigir”, atendendo a diferen-
tes padrões de perfeição ou de idealização.
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Instrumentos secos

Seguem-se os «Instrumentos de uso directo, contí-
nuo, líquido: a caneta de tinta permanente e as suas 
variantes específicas para desenhar, a esferográfica 

Instrumentos líquidos

Quadricula Portátil, posterior à 
invenção da fotografia, Agustín 
Gómez, Tratado de delineación, 
Madrid, 1845

3 Ibidem, p.32 e 33.

Instrumentos secos

e a caneta de feltro. Instrumentos de uso directo, 
descontínuo, líquido: a pena e o pincel (bem como 
todos os instrumentos a estes semelhantes).»3
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Máquina  para desenhar silhuetas, publicada em 1871, 
numa obra de Lavater

Leonel Moura, 
Painting Robot.

No séc. XVIII foram criados os primeiros autómatos 
mecânicos, que seriam os antecedentes dos actuais 
softwares e robots. O resultado da sua utiliza-
ção era um desenho previamente determinado e 
em tudo previsível, pois emergia das ordens que 
tinham sido registadas pelo Homem. Este tipo de 
ferramentas acabava por funcionar mais do ponto 
de vista da experimentação tecnológica do que pro-
priamente como auxiliar ao desenho. As suas acções 
acabavam por transformá-los em objectos que 
contribuíam para a diversão ou o entretenimento 
popular.   
Actualmente, mantendo-nos dentro do discurso so-
bre as máquinas que desenham, podemos apontar o 
trabalho do artista Leonel Moura. 

Para além destes enumera também instrumentos 
auxiliares referindo-se à régua, esquadro, com-
passo, borracha. Esta é a acepção mais usual para 
instrumentos de desenho, porém o alargamento dos 
limites do desenho e o elevado grau experimental 
que muitos artistas praticam poderiam englobar 
muitos mais. Se levássemos à letra a frase que diz 
que o desenho está em tudo deparar-nos-íamos com 
uma multiplicação de instrumentos e auxiliares de 
desenho. Exemplificando: dependendo do suporte 
pode-se desenhar com um canivete, uma faca, uma 
tesoura; as latas de spray podem ser enquadradas 
nos instrumentos de uso directo, contínuo, líquido; 
os moldes ou máscaras de stencil funcionam como 
meio auxiliar para o exercício do desenho. 
A autora refere o computador como instrumento de 
desenho. Actualmente a difusão deste media ganha 
cada vez mais adeptos. Tal deve-se à economia de 
papel, uma vez que ele funciona também como 
suporte de trabalho; à economia de instrumentos 
(não se gasta por exemplo grafite); à facilidade do 
processo (uma vez apreendidos os códigos do seu 
funcionamento inumeras etapas são eliminadas); e 
à limpeza e grau de rigor conferidos aos trabalhos. 
A utilização do computador ocorre de forma indi-
recta, fazendo-se a articulação entre instrumento, 
código e tradução. Diversos arquitectos, designers, 
ilustradores, artistas lidam com ele exclusiva-
mente, outros realizam combinações entre um tra-
balho com outro grau de fisicalidade e a assistên-
cia do computador. Este instrumento pode-se 
inserir naquilo que Juan Gómez de Molina nomeia 
de “Máquinas de Desenho” na sua obra Máquinas 
y Herramientas de Dibujo (2002). A utilização das 
primeiras máquinas de desenho eram mais um 
exercício de paciência, por parte do desenhador, 
do que propriamente de perícia manual.4 A ideia 
inicial destes objectos aproximava-se do cuidado 
no fabrico de um utensílio auxiliar ao desenho. A 
acção por estes meios implicava um procedimento 
mecânico, preciso e muitas vezes moroso. (Neste 
aspecto aproxima-se um pouco do que foram as 
primeiras máquinas fotográficas e do sacrifício a 
que os seus modelos foram sujeitos.) 

4 MAIA, Pedro, “As Máquinas do Desenho”, Psiax Estudos e Reflexões sobre Desenho e Imagem, Universidade do Minho, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto e Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, N.º 5 (Julho 2006), p. 21.
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Este autor começou por criar algoritmos dentro do 
computador. Seguidamente fez pinturas com um 
braço robótico a que chamou de não-humanas, 
porque geradas através de uma forma de inteligên-
cia artificial. A sua obra que causou maior contro-
vérsia no elo entre arte, ciência e tecnologia foi o 
robot pintor que «...possui outro grau de autono-
mia...», segundo as suas palavras. As questões aqui 
levantadas, debruçam-se sobre o resultado da acção 
do robot, o que ele produz é uma obra de arte? Este 
tipo de forma de vida artificial é capaz de produzir 
uma estética específica? De algum modo substitui 
a criação humana? Embora estas não pareçam as 
perguntas mais pertinentes para uma dissertação 
sobre desenho, a arriscar uma resposta, parece-nos 
mais seguro afirmar que, se algo aqui pode ser legiti-
mado como obra de arte será certamente a própria 
idealização conceptual do objecto e as dúvidas que 
a sua existência é capaz de levantar. Encontra-se a 
invenção destes objectos seguramente classificada no 
campo artístico ou será que adequam-se melhor na 
área da engenharia? No entanto é sempre importante, 
não perder de vista os desenvolvimentos tecnológicos, 
quando estes podem optimizar ou sugerir alternativas 
à criação.
O computador funciona digitalmente, de um modo 
menos mecânico em comparação com os dispositivos 
do passado. Neste caso específico, é o desenhador que 
determina o nível de uso da máquina, qual o grau de 
domínio por parte da ferramenta ou do humano. O uti-
lizador pode tirar proveito do domínio das potenciali-
dades do instrumento construindo uma obra inovado-
ra na conjugação entre sentido estético e tecnológico. 
No entanto, perde-se o relacionamento directo com 
os materiais, com as texturas, podendo dar lugar a 
outro tipo de “resíduo” do instrumento. Vários autores 
apropriam-se da “marca” da tecnologia, aquilo que 
José Gomez Islas chama de ruído para enriquecerem 
as suas obras, ao invés, de o tentarem disfarçar.5   
A utilização deste novo meio como modo de expressão 
atrai várias pessoas para o espaço do desenho, poden-
do, as mesmas terem formação ou não na disciplina. A 
familiaridade com instrumentos e materiais é decisiva 
para a concepção do trabalho. 
«As actuais inovações tecnológicas no desenho têm 

repercussões a um nível muito mais profundo do que 
quando se limitavam a optimizar a produção de múlti-
plos ou quando, por exemplo, apenas permitiam uma 
maior rapidez de execução do desenho de tipo téc-
nico. As ferramentas hoje empregues, mais do que em 
qualquer outro período da história do desenho, têm um 
papel preponderante no próprio processo de concepção 
e elaboração de projectos, independentemente da sua 
natureza que pode ser mais ou menos artística. Por 
isso, e sem qualquer surpresa, podem ter-se reacendido 
velhas questões que se prendem com a legitimidade de 
ser desenho ou, até, de ser obra de arte.»6

Este pequeno excerto de texto poderia adequar-se per-
feitamente à obra de Leonel Moura, no que concerne ao 
protagonismo dos seus robots pintores, ao produto das 
suas actividades e ao questionamento que suscitam.  
O debate sobre as ferramentas do desenho dirige-se 
também à posição daquele que desenha. Raciocínio e 
posicionamento artístico, estão, de certo modo, inter-
ligados. 
Cada instrumento possui características específicas 
resultando a sua selecção e a do seu suporte do fim 
que o autor pretende atingir. Tal como Ana Leonor 
Rodrigues refere: 
«...a cada novo instrumento ou a cada novo suporte (e 
o papel é disto paradigmático) corresponde a invenção 
de processos e a pequenas invenções tecnológicas e 
técnicas que recolocam e expandem quer a função do 
desenho quer as possibilidades científicas ou plásticas 
deste.»7

Cada instrumento fornece diferentes modos de agir e 
exprimir. Continuando a analisar o texto da autora, ela 
faz a distinção entre dois pólos opostos baseando-se 
na teoria estética de Nitzsche: Um registo mais ime-
diato, impulsivo, febril e emotivo – paralelo a dionisía-
co. Uma atitude mais contida, regrada, recta, analítica 
– mais apolínea. A natureza de cada instrumento, 
pode ser analisada tendo em conta estas antinomias. 
Falando de um ponto de vista mais abrangente este 
pode até ser um modo para dissertar sobre as in-
úmeras posições contemporâneas no desenho, ainda 
que insuficiente. Se existem autores cujo trabalho é no-
toriamente depurado e racionalizado, outros há onde 
predomina o excesso. Acontecem também misturas de 
ambas as posições. 

5 GÓMEZ Molina, Juan José, Máquinas y Herramientas de Dibujo, Madrid, Ediciones Cátedra, 2002, p.390.
6 MAIA, Pedro, “As Máquinas do Desenho”, Psiax Estudos e Reflexões sobre Desenho e Imagem, Universidade do Minho, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto e Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, N.º 5 (Julho 2006), p.21.
7 RODRIGUES, Ana Leonor, O Desenho Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Editorial Estampa, 2000, p. 32, 33
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Manual de ensino, 
Escola Kaño, 
séc. XVIII

O pincel é um utensílio importante e de maior dificul-
dade no seu manuseamento, uma vez que é constituído 
por pêlos de várias espécies que se movimentam com 
o seu deslocamento na superfície. 8  É interessante 
a diferença de proximidade conferida aos instru-
mentos consoante as culturas. Para os Ocidentais o 
lápis é rapidamente associado ao acto de desenhar 
enquanto para os Orientais o pincel ocupa esse 
lugar. O traço realizado pelo pincel parece menos 

delimitador do que o do lápis devido ao tipo de 
gesto implícito. O único travão para o lápis é a von-
tade do próprio artista, mas para o pincel, existe 
sempre uma necessidade de ir buscar tinta que 
implica quebras na acção. São articulados tempos 
diferentes. Desenhar com pincel, pode então, impli-
car uma contenção ainda maior. O tempo deixa de 
ser imediato para ter de ser respeitado como uma 
espécie de ritual. É curiosa a associação do desenho 
com pincel às comunidades orientais, (sendo isso 
claramente visível na importância dada à caligrafia). 
Pela mesma ordem de pensamento, pode ser feita 
uma ligação entre o uso de faca e garfo no ocidente e 
pauzinhos ou colheres no oriente, poderá isto expli-
car alguma coisa sobre estas sociedades? Não nos 
cabe fazer uma análise antropológica, mas antes re-
alçar determinadas pistas para a possível compreen-
são da gramática do desenho. A história ocidental do 
desenho relaciona-se mais facilmente com a ideia de 
incisão, uma vez que inicialmente muitas das ex-
pressões gráficas eram sulcadas nos suportes.

Caligrafia, acção

O mesmo acontece na superfície da folha de papel. 
O pincel é tradicionalmente associado à pintura, ao 
espalhar da tinta, diminuindo o seu teor de lineari-
dade e aumentando em fluidez. A escolha do instru-
mento é determinante ou determinada na acção 
mais espontânea, menos ordenada ou mais analisa-
dora e mental.

Helena Almeida, Saída Negra, pormenor, 1981, crina e papel, 21 x 17 cm

8 Ibidem, pp. 32 – 33.

O lápis oferece bastante versatilidade de opções. Ex-
actamente por este motivo, e contrariamente à posição 
defendida pela autora, este instrumento em particu-
lar parece-nos poder situar-se em ambos os campos. 
É possível obter um grau de expressividade mais 
caótica, assim como, possibilita elevado nível de rigor. 
A borracha, anteriormente anunciada como instru-
mento auxiliar que visa a correcção, pode, ela mesma, 
ser também um instrumento riscador.
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Paralelismos do Desenho
2.4

COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM, MEMÓRIA, ESCRITA

Sejam quais forem as áreas nas quais o desenho 
se move, todas elas têm em comum a sua utilidade 
como factor comunicativo. Ele tem a capacidade 
de se disseminar enquanto linguagem universal. 
A aprendizagem dos seus códigos e a sua eficiente 
utilização vão ser essenciais para transmissão 
de certo tipo de mensagem. A identificação desta 
situação pela psicologia dirige estudos no campo 
da percepção e é claramente enunciada na obra Ver 
Pelo Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comu-
nicativos, (1982), de Manfredo Massinori. Sobre o 
mesmo parece-nos oportuno apontar a afirmação de 
Ana Leonor Rodrigues: 

«Claro que isto talvez se aplique também às outras 
artes, mas no caso do Desenho o problema é mais 
interessante porque este está graficamente perto 
da escrita (da qual é uma espécie de antepassado) e 
por isso mais próximo de uma linguagem; o de-
senho diverge muito facilmente para áreas como a 
geometria ou a representação cotada, que são códi-
gos, mais ou menos rígidos, e no entanto continua a 
chamar-se, à forma que apresenta esse pensamento, 
um desenho.»1

Portanto, o desenho vai afirmar-se, também, en-
quanto código cultural comunicativo. A expressão 
gráfica ultrapassa muitas vezes a barreira lin-
guística. A par com a comunicação gestual pode 
funcionar como meio alternativo de contacto entre 
indivíduos de sociedades distintas. Porém, não 
nos devemos esquecer que, quando falamos da sua 
vertente artística, embora surja na forma de objecto 
comunicativo afasta-se da comunicação codificada 
tradicional desenvolvendo antes, um modo de co-
municação próprio, maioritariamente visual e livre 
nos seus códigos sígnicos, devido à sua natureza 
analógica e pouco ou nada codificada.

A memória está também envolvida no acto de 
desenhar, já que esta actividade pode consistir na 
fixação de determinada imagem ou na projecção de 
idealizações (resultantes da associação de diferen-
tes imagens ou conceitos). O desenho revela-se, por-
tanto, enquanto marca que transmite a sua existên-
cia como vestígio da acção de alguém. Esta ideia 
de transmissão tem implícita a vontade comunica-
tiva de uma dada actividade num certo período de 
tempo assinalando essa presença. O que acaba por 
suceder é que o contacto com o resultado da acção 
vai sempre relembrar esse acto passado. 

Manfredo Massinori define o desenho como: 

«Qualquer objecto que trace um sinal em qualquer 
superfície; o homem pré-histórico que com uma 
pedra mais dura grava a rocha; o rapaz que com giz 
traça sinais no asfalto; o encarcerado que recons-
trói um mundo de sinais na parede-diafragma que o 
separa do mundo exterior; Arquimedes que desenha 
figuras na areia e que se deixa matar para não inter-
romper o diálogo com aquelas formas (lenda, mas a 
lenda tem significado); as centenas de desenhadores 
que percorreram as oficinas de França para traça-
rem as ilustrações da Enciclopédia; os pesquisa-
dores de quase todas as disciplinas que, chegados a 
determinados limites nos próprios conhecimentos 
expressos pela palavra, encontram com um sinal 
não verbal a possibilidade de irem mais além...»2

Com esta introdução, no capítulo Componentes es-
truturais do desenho, o autor faz-nos dar conta da 
antiguidade e da multiplicidade de adaptações do 
desenho. Uma das principais características deste 
meio será a sua elasticidade, permitindo-o servir 
diferentes disciplinas e assuntos. A obra referida 
vai abordar o desenho do ponto de vista da sua per-
cepção, englobando diferentes sectores do conheci-
mento. No entanto, interessa-nos primeiramente a 
área artística ou as ligações que se podem realizar 
por influência de outras áreas. Tendo conhecimento 
das potencialidades do desenho o Homem adequa-o 
à realização de diferentes funções. O que Massi-
nori vai procurar fazer, no intuito de melhor com-

1 RODRIGUES, Ana Leonor, O Desenho Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Editorial Estampa, 2000, p. 92.
2 MASSINORI, Manfredo, Ver Pelo Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comunicativos, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982, p. 17.
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preender o meio gráfico, consiste numa desmonta-
gem da técnica representativa do desenho. Para isso 
vai elaborar uma análise atendendo ao modo como 
se dá a percepção de diferentes situações visuais. 
Entende-se por percepção o acto de assimilação da 
envolvente, a atribuição de conotação e aquisição 
de significado. 

Segundo Massinori, para analisar de que modo a 
função comunicativa de um desenho é satisfeita, 
precisamos de ter em conta os elementos e proces-
sos que intervêm na constituição do desenho. Os 
elementos primários correspondem ao tipo de sinal 
(traço), à posição do plano e à relação de enfatismo/ 
/exclusão sobre determinados aspectos. Os elemen-
tos secundários dizem respeito ao lugar, tempo e 
cultura segundo os quais ou nos quais o desenho foi 
criado, para além disto deve-se prestar atenção à per-
sonalidade do autor. (Estes últimos parecem corres-
ponder a uma análise que tem em conta preocupações 
do campo da História e da Crítica de Arte.) 
O autor classifica o sinal em três tipos. Por sinal 
parece referir-se à marca ou linha assumindo dife-
rentes configurações. O sinal objecto corresponde 
a uma simplificação e figuração rápida de determi-
nada forma que exprime, por sua vez, determinada 
significação. É uma representação esquemática, 
mas objectivamente comunicativa. 
O sinal contorno representa algo através da área 
que esse objecto ocupa. O sinal abdica das suas 
características de objecto a favor da sua definição 
através do espaço que fecha. Este tipo de expressão 
é utilizado sobretudo em diagramas, no desenho téc-
nico, consistindo num meio de descrição simbólica. 
O sinal textura define-se pela transmissão da sen-
sação táctil do objecto. Tal pode acontecer através 
duma repetição sempre igual ou duma mudança 
progressiva. A textura pode ser representada 
através do cruzamento de linhas, do ponteado, do 
interrompido. Com a adopção da perspectiva asso-
ciada à gradação da textura aumenta a sensação de 
profundidade nas imagens.

Sinal Objecto Sinal Contorno

Sinal Textura

Ainda dentro dos elementos primários interve-
nientes na formação do desenho temos de referir 
o plano. O plano consiste no espaço onde se vai 
constituir a imagem. Pode assumir diferentes graus 
de inclinação. O plano de visão pode ser frontal ou 
inclinado. No plano frontal existe uma perpendicu-
laridade em relação ao eixo óptico. No plano inclina-
do ocorre um paralelismo ao eixo. O trabalho de M. 
C. Escher questiona os planos visuais, uma vez que 
são criados efeitos, levando a que o observador não 
seja capaz de identificar o tipo de inclinação com 
que se depara. Os espaços que este autor cria na 
imagem transmitem elevado grau de complexidade a 
par com impossibilidades e incoerências visuais.
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Plano frontal,
Leão,
Idade Média

Sinalética

Várias manifestações visuais adoptam o plano fron-
tal para, mais rapidamente, transmitirem as suas 
informações, é o caso da sinalética. A marca apre-
senta-se, normalmente, simplificada através do de-
senho de contorno (sinal contorno) ou do sinal ob-
jecto. Este modo de representação facilita a rapidez 
necessária à emissão e assimilação da mensagem. 
Constrói uma espécie de codificação que pretende 

ser universalmente compreensível. Determinadas 
disciplinas adoptam este plano para a realização de 
diagramas ou gráficos demonstrativos. A sugestão 
espacial é retirada existindo uma composição par-
cial. Consoante os fins das matérias que recorrem 
ao meio gráfico são tomadas diferentes opções na 
selecção do tipo de plano ou elementos intervenien-
tes na formação da imagem. As nossas expectativas 
em relação a uma expressão ilustrativa vão ser dife-
rentes em comparação com o caso da sinalética. No 
modo ilustrativo o plano preferido vai ser o inclina-
do, que melhor servirá a proximidade a um mundo 
espacialmente familiar. O modo como os objectos 
se vão apresentar no espaço vai ser comum à visão 
quotidiana, estimulando por isso, a outro nível a 
percepção do observador. O tipo de sensação poderá 
oscilar entre o conhecido e o irreal, consoante o tipo 
de associações estabelecidas pelo autor.
A contemporaneidade utiliza a herança geométrica 
desses períodos anteriores para as composições vi-
suais. Seja qual for o tipo de desenho de que se fala, 
mais abstracto, mais figurativo, os seus alicerces 
vão estar sempre na geometria, constituindo-se os 
seus elementos por uma espécie de alfabeto visual. 
Para a representação ser possível é necessária uma 
decomposição e reconstrução geométrica da mesma, 
que pode ocorrer mentalmente ou fisicamente, no 
papel. Aprender a desenhar é acima de tudo apren-
der a ver e a estabelecer relações formais. A geome-
tria é o meio auxiliar que permite esta tradução.
O desenho tem também a capacidade de retratar 
o seu autor, uma vez que, o acto de representar ou 
traduzir vai passar pelos filtros desse indivíduo. 
Descrevendo as coisas deste modo, falamos da 
vertente interpretativa. Desenhar consiste numa 
tentativa de esclarecer ou aproximar a determinada 
visão, sensação, abstracção partindo da realidade. 
Na história da Arte, assim como em outras áreas do 
conhecimento humano, havia a crença ou a pro-
cura do desdobramento numa verdade última. Isto 
equivalia, no desenho, a uma reprodução verídica da 
realidade de modo inquestionável. Com o avançar do 
tempo, e o surgimento de “outras interpretações” so-
bre um assunto comum a todos, tornou-se evidente 
que a meta de uma certeza absoluta única era facil-



• A afirmação do Desenho desde a segunda metade do séc. XX •  33

mente discutível. Não se podia eleger com justeza 
uma solução exclusiva, era necessário considerar 
uma diversidade de factores. Cada disciplina tem 
implícito determinado código de leitura, específico 
à sua natureza. O mesmo sucede com o desenho. A 
relação entre imagem e realidade origina, em algu-
mas situações, confusão. Por estes motivos algumas 
das religiões proibiram o culto às representações, 
que eram para alguns fiéis coincidentes com a reali-
dade, o ser absoluto divino.  
Na actualidade não se crê na objectividade dos mei-
os de comunicação, devido ao tipo de selecção que 
envolve. O código funciona pela sua característica 
de reconhecível ou identificável por parte do seu 
leitor. No entanto, no caso da representação grá-
fica, vai estar envolvido um processo de aproxima-
ção ao transmissível por meio da escolha. Os dois 
tipos de imagens, a original e a interpretação dessa 
podem parecer reais, ou seja, podem aproximar-se 
bastante. No entanto é preciso não esquecer que, 
o que nos é apresentado não passa de uma criação 
ilusória. As opções determinam-se consoante o tipo 
de percepção ou a intensidade da comunicação que 
se pretende enviar. 
Segundo nos diz Manfredo Massinori, o processo 
representativo gráfico marca-se pela lógica esta-
belecida entre enfatismo e exclusão. O enfatismo 
consiste no acto de colocar em evidência determina-
das características numa imagem. Pode ser exem-
plificado através da caricatura, onde ocorre um exa-
gero de alguns pormenores para aumentar o grau 
expressivo e humorístico. O desenho deste género é 
um resumo da consideração a difundir adensando 
a imagem nos adjectivos a apontar. Por sua vez, a 
exclusão resume-se na eliminação ou, diminuição 
na atribuição de importância, a certos detalhes. 
No instante perceptivo não nos conseguimos aper-
ceber destas situações. A imagem funciona na sua 
totalidade ao primeiro impacto. No momento de 
leitura o próprio observador vai também praticar, 
ainda que de forma inconsciente, o enfatismo e a 
exclusão. A percentagem da mensagem adquirida 
ou o grau de reconstrução da mesma, vai depender 
da subjectividade daquele que vê. A tentativa comu-
nicativa através do desenho, nunca pode ser equa-

cionada de modo objectivo, uma vez que envolve 
atributos do seu autor e do receptor que interferem 
na elaboração do código e no seu posterior usu-
fruto. 
Outro dos factores a ter em ponderação no momen-
to da construção das imagens é a finalidade a que 
as mesmas se destinam. O objectivo da produção 
gráfica vai condicionar o tipo de elementos cons-
titutivos de modo a facilitarem a transmissão do 
conteúdo. Vai portanto intervir no processo de en-
fatismo e exclusão. No caso de um desenho técnico, 
que pretende fornecer informações construtivas 
sobre um objecto: vai ser enfatizado o rigor repre-
sentativo, as relações entre os componentes, as 
medidas; desprezada a expressividade plástica, que 
só atrapalharia a leitura. 
Em qualquer das situações o que assume principal 
destaque na imagem é apresentado de modo a que 
não sintamos falta do que foi menosprezado. As 
nossas atenções concentram-se numa existência 
particular. O autor do desenho vai eleger visual-
mente e mentalmente o que deve ser ampliado ou 
eliminado. Tais escolhas vão depender da finali-
dade, da técnica, das convenções, da experiência 
individual. 

« O desenhador tem a possibilidade de escolher 
dentro de uma gama complexa de estímulos, com 
valores dentro de certos limites equivalentes. A sua 
obra apresentará já uma selecção, a representação 
já está decantada, com elementos realçados que 
impedem ou põem obstáculos a algumas possibili-
dades interpretativas a favor de outras firmemente 
escolhidas.»3 

O desenho constitui-se enquanto prova da coisa 
representada e daquele que a criou, uma vez que a 
forma de mostrar qualquer coisa e o apuramento 
dos interesses a desvendar vai depender do con-
texto de movimentação e formação do autor en-
quanto artista e indivíduo. Um desenho de qualquer 
coisa nunca é uma simples cópia. O desenhador é 
condicionado na selecção do código a aplicar pela 
qualidade de informação que tenciona dizer. Um 
objecto pode ser definido por uma multiplicidade de 

3 MASSINORI, Manfredo, Ver Pelo Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comunicativos, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982, p. 74.
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possibilidades. O desenho e o modo de observar são 
determinados consoante a sociedade e cultura em 
que é produzido. A obra de Lichtenstein testemunha  
claramente a cultura Pop.

Roy Lichtenstein,
The Melody haunts 
my reverie, 1965

O espaço do desenho refaz-se constantemente. O 
acto de desenhar é em si feito de movimento, do 
gesto de uma direcção. Parece ter a intenção de 
guardar uma memória, conservar o registo de um 
movimento ou revelar uma tentativa de compreen-
são sobre tudo o que se lhe apresenta à frente. É, 
ao mesmo tempo, um acto que implica uma grande 
intimidade entre o desenhador e o suporte.  
O desenho pode ser pensado de um modo mais ou 
menos controlado, tendo em conta a intensidade ex-
pressiva aplicada pelo autor. As abordagens teóri-
cas até ao momento costumam debruçar-se sobre os 
elementos do desenho na procura da sua compreen-
são. A análise destes componentes oscila, consoante 
as delimitações estabelecidas nas análises, variável 
de autor para autor. No entanto podemos apontar, 
sem pretensão de rigor, o ponto, a recta, a linha, o 
traço, a mancha, o suporte. 
Os conceitos, ou os nomes definidores a apontar, 
vão variando e sofrendo mutações dependentes das 

leituras feitas à situação do desenho. Num momen-
to da história fala-se na recta, depois diz-se que 
essa linha não existe, que o que importa é o traço 
riscador. Mas o movimento segundo o qual se dá a 
génese de cada um acontece pela ordem descrita, 
do ponto em direcção ao suporte “ao que outos 
chamaram de plano”4. Ou seja, de algo que não 
possui em si uma dimensão para o “contentor” do 
desenho. Deste modo, o que parece interessar é esse 
impulso na realização de um percurso, essa busca 
por qualquer coisa. O desenho nasce da necessidade 
humana de marcar, de assinalar presença. Essa 
manifestação inicia-se, primeiramente timidamente, 
para passar a alargar-se sobre o espaço, dando a 
ideia de extensão de um domínio. O ponto está na 
origem da linha, quer ela se entenda com Alberti 
como uma justaposição de pontos, quer se entenda 
como resultando de um ponto em movimento como a 
pretende Leonardo. Por sua vez, o ponto que está na 
origem da linha está-o também na da mancha, que 
se caracteriza já não pela cursividade linear mas 
pela expansão em todos os sentidos, até mesmo à 
evanescência. O gesto anula o anonimato do objecto 
neutro atribuindo-lhe significação. Move-se pela 
oposição tonal criando a forma. O traço é a marca 
da passagem, é a prova da acção, é a fronteira entre 
as coisas. O desenhador utiliza estes elementos e 
outros sistemas (por exemplo a perspectiva), como 
artifícios para descrever o seu tema. Na realidade 
serve-se de abstracções que apenas importam 
enquanto veículos que permitem o diálogo com o 
observador. Assim sendo, interessa ao exercício do 
desenho a compreensão do mecanismo perceptivo 
visual, do mesmo modo que o domínio de um código 
que veio sendo estipulado pela natural evolução 
da representação. O contexto em que é produzida a 
obra gráfica e aquele em que vai ser apresentada é 
também de salientar. Tudo isto se articula visando 
determinada percentagem comunicativa. Mas a or-
dem do discurso não possui a mesma simplicidade 
que a da relação emissor, mensagem, receptor. Na 
imagem existem versões e graus que serão sujei-
tos à interpretação, gerando uma multiplicidade 
de hipóteses significantes. Estas situações variam 
entre o sensorial e o conceptual motivando, deste 

4 KANDINSKY, Wassily, Ponto, Linha, Plano, Lisboa, Edições 70, Lda., 2006
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modo, uma diferenciação da representação mimé-
tica. A criação observa-se a ela mesma, question-
ando-se e ao modo de fazer, ao seu lugar e ao seu 
tempo. O desenho distancia-se da realidade do tipo 
fotográfico equacionando outras funções e recupe-
rando o impulso primitivo da marca. Debruça-se 
sobre a sua essência e espiritualidade. 

 A elaboração gráfica move-se por um desejo de 
registo de uma presença para que outros, posterior-
mente, dela tenham conhecimento.5 Portanto, deste 
modo, pode-se dizer que o desenho tem uma forte 
componente comunicativa.6 O conhecimento sobre 
esta situação fez com que se fizesse uso dele para 
facilitar a vida quotidiana. A sinalética e a escrita 
começaram por ser desenho. Antes da acepção da 
escrita como código representativo surgiu o cunho 
do desenho. A escrita consistiu num desenvolvimen-
to que visou o estabelecimento de um regulamento 
que permitia a divulgação de informação. O exercí-
cio do acto de escrever e a capacidade de decifrar, 
ou seja, ler, são parte de um mesmo processo que 
necessita de uma aprendizagem específica.7 As 
primeiras expressões criaram-se partindo de uma 
representação mimética em relação à natureza. Pro-
gressivamente foram-se substituindo sinais mais 
complexos por versões mais simplificadas repre-
sentativas do assunto. Isto ocorreu de duas formas: 
através de marcas parecidas com a realidade ou por 
meio da correspondência dos sons da linguagem e 
dos sinais da escrita. 

Placa com caracteres cuneiformes, meados do III 
milénio, Tel Mardik, Síria

No campo artístico o percurso desde as primeiras 
manifestações nas grutas até à abstracção deu-se 
através de uma recodificação constante.

Jasper Johns,
Numbers, 1966, 
lápis e aguada de grafite 
s/papel, 
65,4 x 54,9 cm

Mel Bochner, Wrap: Portrait of Eva Hesse, 1966, caneta e tinta s/pa-
pel gráfico

5 MASSINORI, Manfredo, Ver Pelo Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comunicativos, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982
6 Ibidem
7 Ibidem
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Bruce Nauman, Welcome, 1985, lápis, aguarela e adesivo,  107,3 x 
139,7 cm 

Raymond Pettibon, No Title (Do you have...), 2002, tinta e caneta de feltro 
s/papel, 56,8 x 82,9 cm

O desenho e a escrita passaram por momentos de 
confusão. No entanto podemos indicar algumas das 
diferenciações entre ambos.8 O desenho pode-se ca-
racterizar enquanto cópia do real. A escrita é utiliza-
da como descrição e explicação de algo. No desenho 
a escolha dos elementos a utilizar para a sua reali-
zação vai depender do teor do que se tenciona comu-
nicar. Na escrita as regras da mesma são autónomas 
relativamente ao que se pretende comunicar. A sua 
própria estrutura instrumental permanece quase 
imutável no tempo, sendo os conteúdos a comuni-
car os que se vêm obrigados a adaptar a este modo 
comunicativo. No desenho a situação é exactamente 
inversa, é o instrumento que tem que se adequar. 
O desenho consiste numa afirmação de um pensamento. 

A escrita distingue-se pela nomeação de uma lista 
de elementos identificáveis, letras. A fisionomia do 
desenho é vista, observada. Quando o desenho se 
transforma em letra passa a ser lido, captado pela 
inteligibilidade do receptor. A variação da letra sub-
siste na forma da caligrafia. 

Caligrafia

Caligrafia, Molina

Robert Smithson, Heap of Language, 1966 lápis 
s/papel  16.5 x 56 cm

8 INGOLD, Tim, Lines A Brief History, 1st ed., New York, Rotled, 2007
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Para além da linguagem transmitida por meio da 
escrita, outras formas de comunicação existem, que 
usam o desenho. O Homem percebeu a necessidade 
de uma rápida passagem de informação em deter-
minadas situações. Seria portanto equacionado um 
outro tipo de codificação que permitisse uma fácil 
e veloz percepção da mensagem. Este vai consistir 
numa espécie de junção de características do dese-
nho e da escrita. Trata-se da sinalética. A sinalética 
refere-se ao conjunto de sinais que transmitem a 
informação essencial a um grande número de indi-
víduos de língua diferente. Este tipo de símbolos 
são idealizados de modo a que não seja necessário 
às pessoas, para os decifrarem, adquirirem um 
tipo de aprendizagem anterior. Atendem a função 
de orientarem as pessoas nos espaços públicos. 
Partilham ideias ou conceitos generalizados nas 
sociedades. Apresentam-se como modelos de ideias 
sem dados particulares e desprovidos de artifícios. 
A construção e posicionamento de um sinal no 
espaço vão ser definidos tendo em conta as expec-
tativas do observador e as suas carências. O sinal 
adopta o plano frontal de representação, privile-
giando a linha de contorno. Encontra-se centrado 
relativamente ao plano em que existe, sem índices 
de profundidade.  
O desenho é um dos modos de comunicação exis-
tentes e criados pelo Homem. Tal como outros siste-
mas pretende a satisfação da necessidade comuni-
cativa. Os processos comunicativos visuais são 
variáveis e a sua selecção depende do modo como 
ocorre o circuito comunicativo em determinada 
situação e da natureza da mensagem a comunicar. 
Pode mesmo existir mais do que um envolvidos na 
divulgação de uma mesma ideia, fornecendo um 
informações de um âmbito que o outro não poderia 
dar. 
O desenho é também um testemunho das variações 
culturais em que é criado. De igual modo a forma de 
observar altera-se consoante a sociedade. 

O desenho tem a capacidade de esclarecer ou de 
obscurecer. Quer isto dizer que é capaz de metamor-
fosear as imagens. Pode existir uma atitude clara e 
apolínea ou, inversamente, uma disposição que pri-

ma pela expressão inconsciente sem pré-determi-
nações. O desenho joga com o claro /escuro insur-
gindo-se pelas suas variações de densidade. Nasce 
das oposições. O acto de o fazer permite a deam-
bulação mental do seu autor induzindo à criação 
e invenção. Implica um processo de combinação e 
recombinação, fazer e refazer, podendo envolver a 
destruição para a recriação. Existe por isso, como 
reacção ao passado, impondo novas formas de 
fazer e abolindo o que tinha sido anteriormente 
estabelecido. O desenho possui de sua natureza a 
indefinição, é sempre uma busca em aberto. E, no 
meio deste decurso resta-nos o seu registo. 
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Desenho e Representação, Na-
tureza, Mimésis

3.1

História3

Ao falarmos de desenho parece-nos importante ar-
ticular os conceitos de representação e mimésis. As 
primeiras manifestações de criação visual partiram 
de um acto de imitação de um modelo comum ao 
Homem, a natureza. A mimésis é o termo utilizado 
pela teoria estética para caracterizar a tentativa 
representativa humana, mais directamente asso-
ciada ao realismo e naturalismo, para copiar a 
natureza visível. O conceito de mimésis liga-se ao 
esforço para provocar no observador uma emoção 
ou sensação semelhante à da ideia real, trata-se 
portanto de criar uma ilusão. Deste modo, o repre-
sentado, não necessita, obrigatoriamente, de existir 
na realidade, pode constituir-se como a concepção 
de algo imaginário que de tão coerente, induz o ob-
servador a crer no que vê como possível. Constante-
mente a obra de arte trata aglomerados de diferen-
tes proveniências do real ou metamorfoseia-se com 
origem em elementos concretos.

Ãnfora de Elêusis,
pormenor,
Ulisses cegando Po-
lifemo,
pelo pintor de Polifemo,
estilo protoático,
670 a. C. terracota,
alt. 1,42 m

Platão e Aristóteles foram os dois filósofos que se 
debruçaram sobre o conceito de arte mimética. Toda 

a teoria estética posterior vai existir em referência 
às suas posições. 
Segundo Platão (Platão, 2007) todas as áreas artísti-
cas são de essência mimética. Defende que o mundo 
sensível (mundo da matéria) é uma mera sombra, 
imitação do verdadeiro e perfeito. O mundo da arte 
procura realizar uma aproximação. Enquanto cópia 
do visível, que é também uma experiência incom-
pleta e afastada do mundo das ideias, a arte con-
siste numa imitação imperfeita da verdade. Deste 
modo a criação é caracterizada por Platão de modo 
bastante depreciativo. 
Aristóteles vai opor-se ao platonismo (Aristóteles, 
2008) . Para ele a Arte é também mimésis, no entan-
to não compete a esta a revelação da verdade, antes 
a sua evocação. Realiza-se através da selecção do 
que deve ser representado. Para o filósofo a imita-
ção provoca prazer, pois através dela também é pos-
sível obter conhecimento, através da observação do 
objecto representado é possível uma aproximação 
ao saber. Platão descarta totalmente esta hipótese, 
para ele a arte sendo da ordem do sensível pode 
seduzir o homem afastando-o do verdadeiro conhe-
cimento. No entanto, existindo arte, ela deve ter um 
papel educativo e moral glorificando valores como 
coragem, força, rectidão. Inversamente, Aristóteles 
realiza uma separação entre arte e moral. 
Deste modo, podemos atentar na versatilidade inter-
pretativa do conceito de mimésis. 

A ideia de cópia ou imitação levanta outras 
questões, relativas ao teor de invenção do autor. A 
diferença entre uma obra de arte e uma produção 
meramente manual. Estamos neste caso, a falar 
de artesanato. Esta alteração no modo de ver as 
coisas vai ser interessante para compreendermos as 
alterações nos paradigmas artísticos. Normalmente 
um modo de fazer repetitivo e rotineiro é associado 
à prática de artesanato. Se pensarmos na situação 
da arte conceptual, nos desenhos de Sol LeWitt: O 
autor projecta o trabalho e os assistentes executam 
a tarefa gráfica programada. Embora não possam 
ser chamados de artesãos, uma vez que realizam a 
tarefa respeitando escrupulosamente as orienta-
ções do artista, a sua actividade está mais próxima 
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dessa atitude costumada. A desigualdade está no 
pequeno grau de inventividade naïve atribuída aos 
artesãos. O resultado desta produção consiste no 
fabrico de objectos que, para além de acolherem um 
requisito específico de beleza também atendem uma 
função utilitária e são comuns. A obra de arte vale 
unicamente pela sua natureza sendo insubstituível 
e assumindo um papel determinante para a acção 
e formação da sensibilidade do Homem. O assunto 
da arte é duma ordem superior revelando preocupa-
ções sobre o lugar do Homem e oferecendo perspec-
tivas e expressões.  

Sol LeWitt, Drawing Project, 1968

A mimésis foi um processo utilizado pela arte 
durante um longo período temporal. As inovações 
introduzidas ocorreram inicialmente em relação a 
essa tendência ou expectativa no estabelecimento 
de semelhança. A intenção resumia-se partindo do 
estabelecimento de um reconhecimento por parte 
do observador.  
Pode-se dizer que, em dado momento, a mimésis 
passou a ser a convenção na arte. A cópia do real 
era algo mais seguro, uma vez que era certo que o 
observador iria reconhecer o que lhe era apresen-

tado. Instituiu-se um modelo de representação. 
A tentativa de tradução do visível de modo mais 
aproximado revelou-se possível de ser ensinado.
A metodologia necessária a esta passagem da ima-
gem para o suporte foi difundida em academias. 
No entanto foram várias as inovações artísticas 
que vieram contrariar os arquétipos. Deste modo 
a criação artística deixava de se identificar com o 
grau de realismo que a imagem conseguia conquis-
tar. Outros factores estavam agora em questão que 
não apenas o domínio técnico que possibilitava a 
tradução do observável. No modo de fazer anterior 
existia a cópia de um exemplo. Esta tornava-se limi-
tativa para a libertação criativa do autor. No caso 
mais recente, ao abdicar do grau de mimetismo, 
vai-se sobrevalorizar a invenção. Na transição da 
Idade Média para a Renascença dois modelos se 
aplicavam: a cópia dos trabalhos dos mestres e 
a cópia do natural. O estudo do desenho era feito 
seguindo esta sequência. Os autores partiam da 
análise das obras bidimensionais de artistas afir-
mados para a abordagem do espaço tridimensional. 
A intenção consistia numa aprendizagem com base 
nas obras dos mestres. A pedagogia equacionava-se 
por meio da imitação. No entanto, à posteriori, era 
necessário ter cuidado para conquistar segurança 
na produção individual. Para alguns a cópia era vis-
ta como castradora da concepção criativa original. 
No período renascentista foi grande o impulso cria-
tivo e a sua tradução através do desenho. O meio 
gráfico revela o sentido estético e a invenção cientí-
fica. Os artistas procuravam realizar uma concili-
ação entre as inovações tecnológicas, os sistemas 
de representação e a liberdade imaginativa. Reve-
lou-se necessária uma procura de equilíbrio entre 
a arte feita até então, o conhecimento artístico e a 
sua ligação à natureza. A criação deveria ser efec-
tuada partindo de um diálogo entre premissas. Não 
deveria resultar da adopção sistemática do modo de 
fazer de outrem nem do recurso a uma intuição in-
génua. Deveria surgir da articulação entre influên-
cias e hipóteses de inovação. Se por um lado se faz 
referência ao já estabelecido, por outro, é do ques-
tionamento das normas e padrões, do atrevimento 
na ultrapassagem das barreiras que surge o novo.
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Albert Durer, Desenhando uma Mulher em Perspectiva, 1525

Albert Durer, Os Pés de Um Apóstolo, 1508, desenho sobre papel 
esverdeado, realçado a branco, 17,7 x 21,7 cm

Leonardo da Vinci, Desenho de uma máquina voadora, 1485, pena e 
tinta, 230 x 160 cm

O discurso sobre a representação anda a par com o 
pensamento sobre um modelo. Este tem sempre a 
sua origem primária na natureza. A sua relação com 
a arte remete para uma descrição pouco óbvia. A 

questão prende-se com a determinação dos limites 
de invasão entre uma e outra. A mimésis tem como 
ponto de partida a captação da beleza da natureza, 
a ideia de tradução de uma verdade. 
Ao longo dos tempos outros conceitos foram articu-
lados, como o de ideal. Esta noção consiste numa 
aspiração à perfeição, valendo-se pela representa-
ção dessa imagem inventada. Numa obra idealizada 
cabe ao autor uma “correcção” do seu modelo. Existe, 
deste modo, outro tipo de mimetismo, aquele que 
pressupõe a existência de um arquétipo. Na busca 
da beleza o artista deve seleccionar o mais conveni-
ente à sua criação e rejeitar o que possa ser conside-
rado imperfeito. O espírito da Antiguidade Clássica é 
particularmente comum a este sentido estético. 
O romantismo, por sua vez, vai utilizar a natureza 
como motivo para o retrato do recolhimento. Ser e 
estar, a relação entre o Homem e o Mundo vão ser 
os sentimentos desenhados. Arte e natureza existem 
renovando-se uma a outra. De que falamos quando 
falamos de mimésis se o próprio conceito assume, 
conforme as situações, diferentes interpretações? 
A própria necessidade de semelhança é variável 
configurando-se relativa ao ambiente em que é 
utilizada. Para justificar esta afirmação basta-nos 
justapor a apreensão ocidental e a oriental. Aponta-
mos, neste caso, referências colectivas. Se partirmos 
para a exemplificação individual as divergências 
perceptivas alargam-se ainda mais. Ao longo da 
história da arte vão ser inúmeras as abordagens da 
natureza segundo pontos de vista miméticos osci-
lantes. Uma vez que o próprio artista é parte inte-
grante da natureza uma mudança de ponto de vista 
para si, ou para o seu modo de ver, pode também 
ser considerada uma espécie de imitação levando a 
uma alteração nos paradigmas. As transformações 
que ocorrem na natureza provocando variações 
sucedem também na arte segundo a especificidade 
da sua linguagem. O princípio, a permanência, 
o movimento, o fluxo, o fim, ocorre em ambos os 
temas. Similarmente pode-se estabelecer um para-
lelismo entre a obra acabada fechada e um desejo 
de imortalidade. Consequentemente, o mesmo pode 
ser feito relativamente à obra inacabada e a uma 
consciencialização de um fim mutável. 
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Alexander Cozens, Landscape with Large Trees

Alexander Cozens, 
View in Rome, 
caneta s/papel

John Ruskin, Aiguilles de Chamonix, 1850, lápis, caneta, tinta e aguada 
s/cartão, 25 x 35 cm 

Revela-se útil explicar a modificação da abordagem 
da representação no desenho ao longo da história. 
Na pré-história a representação tinha como suporte 
as paredes de grutas. A tradução dos temas era feita 
através de visões frontais e do uso de uma perspec-
tiva rudimentar. A figura humana era representada 
esquematicamente, inversamente aos animais, re-
produzidos detalhadamente. São conhecidas várias 
hipóteses interpretativas sobre a sua função. Uma 
delas atribui a esses desenhos o carácter de rituais 
que tendiam ao sucesso na caça. Outras lêem-nos 
de um ponto de vista meramente estético. Existe 
também uma suposição retratista do quotidiano. 

Pintura Neolítica do Norte de África, Mulheres Senta-
das e Regresso dos Caçadores, pintura mural de Tassili

Pintura Neolítica,
Cena de Caça,
Castellón
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No Oriente a pintura em papel, em rolo, apresenta 
o plano visual de modo díspar ao que acontece no 
Ocidente. A própria orientação da leitura da ima-
gem é inusual para os olhos ocidentais, sendo a sua 
direcção do canto superior direito ao canto inferior 
esquerdo. A representação é feita assente numa 
estrutura panorâmica. É respeitada a convenção 
na apresentação dos planos sobrepostos. Cultu-
ralmente a natureza é equacionada de um ponto 
de vista cósmico. Esta filosofia é transcrita para o 
desenho. A ideia de real não consiste numa repre-
sentação concreta, mas antes numa tradução da 
harmonia cósmica assente na representação de sen-
timentos e noções abstractas espirituais. A atitude 
taoista frente à natureza, a meditação e a contem-
plação são transferidas para o desenho. O paisa-
gismo é também uma forma de auto-conhecimento. 
A procura de unidade entre o Homem e a natureza 
é representada através da apresentação harmónica 
entre ambos, não exercendo o Homem domínio so-
bre ela. A mimésis não é, deste modo, o ponto mais 
importante na arte oriental. Interessa mais o ritmo, 
movimento e vitalidade conferidos à imagem. Como 
modo de valorização do fluxo gráfico os chineses 
contam a história de um dragão tão vigoroso que 
fugiu do quadro tornando-se inalcançável para o 
seu próprio criador. Paralelamente, no ocidente, 
a história que é narrada valoriza a semelhança, a 
ilusão. Conta-se que dois artistas terão tido uma 
disputa.1 Um deles, Zeuxis, conseguiu enganar os 
pássaros que tentaram debicar o quadro julgando 
que os frutos desenhados no quadro seriam reais. 
O outro, Parrasio, conseguiu eficazmente enganar 
o seu oponente, quando este último julgando-se 
vencedor, lhe pediu para afastar a cortina que tapa-
va a sua obra. Na realidade a cortina estava repre-
sentada com tal perfeição que parecia verdadeira.

Utagawa Hiroshige, Neve, Lua e Flores : Neve em Kosoji, 1857, tríptico, cada 
painel 37,9 x 25,9 cm 

Utagawa Hiroshige, 53 Estações no Tõkaidõ, Manhã Clara em Kameyama, 
25,3 x 38,2 cm  

Ânfora decorada com 
boémios, por  Eutímides,
510-500 a. C.,
Munique

1 FRADE, Paulo A. da Silva, As Antinomias do Desenho, Faculdade de Arquitectura Universidade do Porto, 2002, pp. 331 – 332.
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O questionamento sobre a representação teve o seu 
início na Grécia, alastrando para Roma. A arte é 
abordada, também, pelo seu significado, pelo grau 
icónico. São articulados princípios como a procura 
de harmonia, proporção, equilíbrio. A figura hu-
mana assume-se como tema preferencial surgindo 
graficamente na decoração dos vasos de cerâmica. 
Este sentido estético vai manter-se por alguns 
séculos na cultura ocidental. Com a Idade Média vai 
ocorrer uma reformulação das normas representa-
tivas. Na pré-história e na cultura greco-romana a 
religião vinculava-se com a natureza. No período 
inicial do Cristianismo ocorre uma proibição da 
arte figurativa para evitar a adoração ou culto 
de figuras. No Islão, a iconoclastia não admitia a 
representação de animais nem de figura humana. A 
expressão gráfica cristã assume um valor maiori-
tariamente simbólico. A negação da arte é, em 
simultâneo uma defesa relativamente aos ideais 
estéticos pagãos.

Kraütergarten com dois alambiques, gravura do séc. XVI

Islão, Caligrafia, caracteres neskhis

Islão, Caligrafia, cúpula do mausoléu do grande místico Sheikh Safi, Irão
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A partir do séc. V a representação figurativa, com 
base na arte bizantina, passou a ser admitida ao ser-
viço do poder da religião e do imperador. No entanto 
houve uma regressão no desenho. Sendo o factor 
simbólico o aspecto mais importante valores como 
a perfeição, a proporção interiorizados na época 
greco-romana foram esquecidos. As figuras eram 
apresentadas num plano frontal de modo a facilitar e 
simplificar a comunicação emblemática. Passaram-se 
por alguns períodos de hesitação, em que a proibição 
iconoclasta era retomada, até que houve um regresso 
ao estilo helenístico. A natureza e a figura humana 
reconquistaram o seu espaço ainda que de modo sim-
plificado e estilizado no intuito da comunicação da 
mensagem religiosa. A ausência de perspectiva e de 
profundidade são aspectos comuns a este período. 
Comentando o desenho relacionando-o com um pos-
sível carácter mimético é de referir a pouca impor-
tância atribuída à intensidade de semelhança e enal-
tecimento da transmissão da transcendência divina 
eliminando, deste modo a tendência para a cópia. 

Leonardo da Vinci,
Maria, Cristo, Sta. Ana e 
S. João em criança, 1499
giz s/papel,
139,5 x 101 cm

O período renascentista vai provocar uma forte 
ruptura com o modelo medieval. As investigações 
no campo científico e matemático vão incentivar o 
progresso e colocar o Homem no centro do universo. 

Deste modo, o desenho, para além do ponto de vista 
artístico vai, também, passar a ser utilizado como 
ferramenta de estudo das relacções e projectação 
das coisas. Portanto a semelhança vai ser indispen-
sável para a transmissão de dados com maior nível 
de objectividade. A obra de arte converte-se num 
estudo sobre a natureza. O renascimento foi visto 
por alguns como uma autonomização em relação 
à igreja e ao seu conservadorismo autoritário uma 
vez que o artista conquista a dimensão autoral, 
praticamente inexistente anteriormente. Itália 
afirma-se perante a cultura europeia tornando-se o 
centro artístico e incentivando o desenvolvimento 
capitalista ocidental (surge a primeira banca). Tal 
deriva da herança das ruínas do período clássico. 
Partindo da racionalização do mundo a percepção é 
afectada baseando-se num sistema com origem na 
matemática – a perspectiva. O desenho busca a per-
feição recorrendo a estes sistemas geométricos au-
xiliares, ao claro-escuro, ao estudo anatómico. Pelas 
palavras de Leonardo DaVinci a pintura é “coisa 
mental”. A mimésis revela-se, novamente, essencial 
para o objectivo dos autores e da sociedade deste 
contexto pois possibilita a descrição e transmissão 
das descobertas e saberes.

Albert Durer,
Dois esboços para 
o Desenhador 
com Jarro,
desenho a pena,
18,7 x 20,4 cm
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Leonardo Da Vinci, Estudo de Perspectiva para o Plano de fundo de A 
Adoração dos Magos, 1481, pena e tinta s/ponta metálica, 165 x 290 mm

Miguel Ângelo,
Esboço para o bronze David e 
outros estudos, 1502,
caneta e tinta castanha,
264 x 185 mm

No séc. XVI surgiu pela primeira vez o termo “ma-
niera” aplicado por Giorgio Vasari, na sua obra Le 
vite dei pie eccellenti pittori, scultori e architetti 
(1560). O autor recorreu a esta expressão para 
referir favoravelmente o carácter particular da 
representação individual. Com as modificações 
socio-económicas italianas ocorridas no período do 
Quattrocento instalou-se um clima de instabilidade 
que veio dissolver os ideais clássicos de harmonia 
e equilíbrio. A transmissão deste estado de espírito 
afectou a representação através duma prática ma-
neirista. Este estilo manifesta-se relativamente aos 
seus antecedentes renascentistas questionando o 
que até aí fora valorizado. Foi esta uma das primei-
ras formas de ruptura e de tentativa de superação 
do anterior levantando considerações sobre a ideia 

de inovação. Através da declaração maneirista os 
artistas escapam à idealização e perfeição clássica. 
Insurgem-se contra o domínio duma uniformiza-
ção do Belo. No Renascimento a interpretação da 
Natureza fazia-se de modo sintético, seguindo um 
protótipo da mesma. O maneirismo não limita a sua 
constituição enquanto cópia da natureza. O desenho 
é equacionado pela sua vertente projectista. Zuccari 
explicita o conceito de desenho interno como coisa 
mental e interna à mente artística. Esta ideia que se 
forma na imaginação do autor é por sua vez, pen-
sada enquanto veículo condutor da criação divina. 
O artista assim enquadrado não realiza a sua obra 
partindo exclusivamente da observação da na-
tureza, ele introduz a sua interpretação particular 
caracterizando-a com a sua “maneira” peculiar. 

A tendência mimética vai estar presente na arte, 
consequentemente, no desenho, nos diversos movi-
mentos artísticos até ao final do séc. XIX.

Barroco, Rubens, A Derrota de Senaqueribe

Em 1545, depois da criação da Inquisição, o barroco 
enquanto tendência popular opôs-se à intelectuali-
dade e exclusividade do maneirismo. A terminologia 
significa grotesco ou extravagante comparativa-
mente ao ideal clássico. No séc. XVII evidenciou-
-se a par com a popularização do catolicismo. Em 
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1545, depois da criação da Inquisição, decide-se, no 
concílio de Trento a restauração do catolicismo pela 
força. É feita uma censura à actividade artística. O 
barroco é utilizado como forma de cativar o povo 
pelo impulso emotivo arrebatador contrariando o 
racionalismo renascentista. A mimésis mantém-se 
presente pois toda a arte procura recriar situações 
da natureza, ainda que utilizando técnicas ilusio-
nistas como o “trompe l’oeil” ou a anamorfose.

Daumier,
Dois Camponeses em Con-
versação,
caneta e aguada

No séc. XIX sucederam formas diversas de abor-
dar a expressão gráfica. As mais destacáveis foram 
o Neoclassicismo, o Romantismo, o Realismo, o 
Naturalismo, o Impressionismo, Arts and Crafts, o 
Simbolismo, a Arte Nova. No final do século salien-
tam-se as figuras de Van Gogh, Cézanne e Gauguin 
que vão antecipar, pela mesma ordem, o Expressio-
nismo, o Cubismo e o Fauvismo.   

Neoclássico, Giovanni Battista Piranesi, Interior de 
Prisão (pormenor), 1745

Neoclássico, Ingres, Odalisca com Escravo, 1858, grafite, 
caneta, tinta castanha e barra branca s/papel, 34,5 x 47,5 cm

Simbolismo
Odilon Redon, Vision Les 
Dents de Bérènice
1883
carvão e giz preto  s/papel
51,1 x 36,8 cm
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Arte Nova,
Gustave Klimt,
Woman in Profile, 1898-99,
lápis de cor s/ papel,
42,8 x 28,7 cm

Arte Nova,
Fernand Khnopff,
Com Gregório o rei. O meu coração 
chora por outrora, 1889,
carvão mineral e pastel s/papel azul, 
25,5 x 14,5 cm

Expressionismo,
 Egon Schiele,
 A Maliciosa,, 1910
guache, aguarela e carvão, realçado 
a  branco,
45 x 31, 4 cm

O Neoclassicismo (séc. XVIII e XIX) recuperou a 
antiguidade clássica greco-romana intensificando a 
temática heróica, cívica e mitológica em simultâneo 
com uma afirmação da cópia da natureza. Caracteri-
zou-se pela representação tanto de objectos reais 
como ideais. 
O Romantismo (1820 – 1850) caracterizou-se, espe-
cialmente, por um apelo sentimentalista. O “estado 
romântico” pode ser encontrado em vários momen-
tos da história da arte enquanto representação da 
solidão, da dor, da incompreensão, das dúvidas e in-
quietações do ser humano, destacando-se enquanto 
apelo dramático. O seu início associou-se ao serviço 
dos ideais da revolução francesa (fraternidade, 
liberdade, igualdade). A arte era pensada para tra-
duzir os estados emotivos do artista e do Homem. 
A mimésis ocorre enquanto cópia dos sentimentos 
do artista valorizando a expressão e a imaginação, 
ao invés de se desenvolver como imitação da reali-
dade ou idealização da mesma. Ou seja, o que é aqui 
representado é a realidade interior do sujeito, in-
versamente, ao que acontecera antes, em que havia 
uma preocupação na captação do exterior. Os actos 
criativos, neste período, seriam resultado de impul-
sos de génio. A pintura assume importante realce, 
comparativamente ao desenho, uma vez que através 
do uso da cor os autores intensificavam a compo-
nente dramática das obras.  
Por volta de 1850 – 1870 surgiu o Realismo. Este 
movimento afirmou-se como reacção ao academis-
mo e às normas e padrões que dominavam a ins-
tituição artística. Simultaneamente opunha-se à 
apropriação romântica da paisagem de modo irreal 
no intuito de traduzir a subjectividade emotiva. A 
mimésis revela-se de extrema importância para o 
Realismo, uma vez que o objectivo do artista é a 
reprodução exacta da natureza e do concreto. Numa 
fase positivista a crença nos avanços científicos 
levam o Homem a crer na possibilidade de dupli-
cação do real. O realismo afirma-se politicamente e 
socialmente como uma tentativa desmistificadora 
de arte idealizada, fazendo uma chamada à reali-
dade. Interessa-se por assuntos quotidianos e pelo 
indivíduo comum. Os ideais destes autores levam-
-nos pela procura da narração dos factos tal e qual 
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existem de modo imparcial. Temas ou situações que, 
antes podiam ser considerados inapropriados para 
uma obra de arte são agora o assunto principal.   

Câmera escura portátil em forma de tenda, E. Atkinson,  
Natural Philosophy, 1900

A invenção da fotografia vem impulsionar o surgi-
mento do Impressionismo. Os artistas pressentem a 
necessidade de se tornarem mais inventivos plasti-
camente assegurando o lugar da expressão gráfica. 
Para facilitar a convivência com a nova técnica 
fotográfica vão-lhe buscar influências no que diz 
respeito ao tipo de enquadramento e à sensibili-
dade luminosa. Este movimento vai realizar uma 
ruptura com a tendência mimética abrindo o cami-
nho para muitas outras experimentações visuais. 
Tendo consciência da competência da fotografia 
para captar o visível revela-se, agora, primordial 
redefinir os propósitos da arte. O Impressionismo 
vai procurar agarrar a representação de um mo-
mento fugaz. Para isso aproxima-se da mimésis. No 
entanto dada a natureza formal dos desenhos, por 
vezes sem contornos, enunciando apenas presenças, 
nunca descrevendo totalmente afasta-se da imita-
ção. A imagem começa a dar os primeiros passos 
na senda da desmaterialização. A constatação da 
mutabilidade da vida e das percepções conduz o 
interesse na perseguição do instante. Nesta tenta-

tiva de de captar o fugaz sente-se a continuidade 
da tradição mimética. No entanto a utilização do 
desenho de modo mais espontâneo, com menor grau 
de precisão linear e maior uso da mancha afastam o 
impressionismo da mimésis.

Impressionismo, 
Seurat, 
O Rapaz Sentado, Es-
tudo de Nú, 1883-1884, 
giz conté s/papel, 
31,7 x 24,7 cm

Desde o surgimento do Impressionismo que os 
paradigmas artísticos foram alterados. Do anterior 
interesse na semelhança das obras com a realidade, 
onde permanecia uma forte vertente mimética, 
passou-se à procura do novo. Toda a manifestação 
artística se vai orientar, no período modernista, na 
crença numa narrativa evolutiva onde cada recente 
movimento se afirma pela sua oposição ao anterior. 
A experiência estética vai consistir numa pesquisa 
sobre modos de ver assentes em explorações sub-
jectivas. A intenção consiste na decifração de uma 
verdade. Procura-se levar ao limite a investigação 
formal, chegando a um modelo de auto-referenciali-
dade. Atingindo este ponto, a mimésis, a par com a 
temática externa à própria arte, deixa de ter valia.
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Pós-Impressionismo,
Paul Cézanne,
Foliage, 1895,
aguarela e lápis s/
papel,
44,8 x 56,8 cm

A arte até ao séc. XX guiava-se por padrões de or-
dem mimética. Esta característica facilitava a sua 
leitura para um público mais vasto e com variado 
conhecimento cultural. Ocorreu uma constituição 
duma diversidade de códigos especializados. Tal re-
duziu a acessibilidade às obras, ganhando em grau 
de hermetismo. No contexto do século XX foram 
múltiplas as tentativas de aproximação a uma 
verdade que se acreditava ser una. Inicialmente os 
entendidos seguiam o modelo dum desenvolvimento 
segundo uma narrativa histórica que, acreditava-
-se, conduziria a um grau zero de pureza artística. 
As manifestações e discursos da arte da segunda 
metade do século vieram abolir a utopia modernis-
ta. A partir daqui a obra abre-se em significados e 
interpretações. Ao abandonar a mimética, o esclare-
cimento da obra passa a depender da experiência 
e do conhecimento que a pessoa que a contempla 
adquiriu anteriormente. A grande diferença está 
no facto da leitura não se basear meramente na 
percepção visual e passar a acontecer também em 
outros campos, como o emotivo e o intelectual.

Neo-realismo, Rudolf Dischinger, Panela Eléctrica, 1931, lápis 
e tinta s/papel, 57 x 68 cm
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Aplicações Práticas, Renasci-
mento, Perspectiva

3.2

Desde há muito tempo que o desenho tem es-
tado presente em inúmeras actividades humanas, 
renovando-se a par com as mesmas. As reconside-
rações temporais e espaciais reflectem-se na sua 
natureza. 
As suas ponderações antecedentes são já alguma 
coisa, antes mesmo da sua tradução enquanto 
forma visual. Consistem num desenho mental 
conforme o conceito de desenho interno definido 
por Zuccari, na sua vertente mais intelectiva. No 
entanto existe a vontade de mostrar, de se revelar 
ao mundo. Esta característica vem identificar uma 
necessidade que tem de ser satisfeita. É esta pulsão 
que vai potenciar o surgimento do desenho enquan-
to manifestação externa, que é em si um desejo de 
comunicar, de assinalar presença. O desenho como 
marca idealizada encontra-se, deste modo, a denun-
ciar uma aspiração criativa. Ele concentra em si a 
génese da invenção. Nesta relação o Homem assu-
me-se como criador. 
O Renascimento vem valorizar o desenho segundo 
esta perspectiva, ainda que respeitando a suprema-
cia da obra divina. O artista seria alguém que 
tentava imitar a acção de uma entidade superior 
que lhe concedera o dom deste tipo de representa-
ção. A arte do desenho foi considerada crucial para 
a expressão de qualquer artista. O seu domínio, o 
respeito pelas suas normas enobreciam quem no 
seu campo desenvolvesse actividade.    
O desenho passou a ser utilizado por uma mul-
tiplicidade de disciplinas culturais. Os estudos 
que permitiram o desenvolvimento da perspectiva 
inseriram-no no espaço da pesquisa científica. Pro-
curava-se um sistema auxiliar para a representação 
tendo por base o exame do mecanismo da visão. 
Ocorreu assim uma fusão de matérias científicas 
com a habilidade manual. 

Jacques Burkhardt, Peixe Brasileiro (Triacantus), 1865

João Marques Oliveira, 
Anatomia,
grafite s/papel,
497 x 370 cm

Leonardo da Vinci,
Estudo de cavalos, um Gato e o 
Combate entre S. Jorge e o Dragão,
1517,
pena e tinta s/giz preto,
298 x 212 mm
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A aplicação do desenho passou a ser vasta para o 
registo ou representação da envolvente. Passa-se a 
utilizá-lo para estudar os seres, a zoologia debruça-
se sobre os animais. O questionamento sobre a 
natureza aborda, também, a anatomia e a botânica, 
dando forma a um novo modo de representar ob-
jectos da natureza. Realiza-se um mapeamento do 
mundo que assume o formato de cartas do espaço. 
O projecto arquitectónico ou industrial recorre 
também ao desenho para a antecipação dos resul-
tados e investigação das possibilidades. A par com 
a observação da realidade também se desenvolvem 
imagens impossíveis abarcando o imaginário do 
sonho ou do pesadelo. Cria-se um desenho com de-
terminado carácter narrativo podendo entrar num 
campo ficcional. A religião e a mitologia atribuem 
ao desenho o carácter de ícone.  

Joaquim Guimarâes,
Anatomia,
tinta preta a aparo s/papel,
433 x 318 mm

Piero della Francesca, De Prospectiva Pingendi, 1480

Henrique Pousão,
Modelo Nú Masculino,
carvão s/papel,
606 x 465 cm

Sofia Sousa,
Modelo Nú Feminino,
carvão e lápis negro s/papel,
614 x 475 cm

Alcaravia,
Paris, Museu Nacional de 
História Natural,
Cominho em Lobel, 1576
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Máquina Perspectógrafa de 
Vignola,
publicado em Le due regole 
della prospettive pratica,
Roma, 1583

A perspectiva surge como um sistema que facili-
ta a passagem da realidade para a superfície ou 
plano que suporta o grafismo. Estandardizada 
esta hipótese de representação, torna-se o recurso 
indispensável para os autores que pretendem uma 
aproximação, com elevado grau de verosimilhança, 
à envolvente. A ilusão é deste modo intensificada. 
Constitui-se enquanto código adaptado que explica 
os objectos no espaço e o seu inter-relacionamento. 
Articula as distâncias, as inclinações, as dimensões 
e a luminosidade. É um instrumento que se procura 
aproximar do que ocorre na retina do observador, 
logo, a representação que possibilita vai fornecer 
imagens deformadas tal qual percepcionamos. 
Através da utilização da perspectiva conseguem-
-se recriar ilusões visuais e efeitos tais como a 
anamorfose. Quando se utiliza a geometria descri-
tiva para desenhar tem de se atender a princípios 
rigorosos que requerem informação métrica para o 
desenho ser executado. O sistema funciona através 
da projecção de objectos no plano inclinado com um 
ponto de vista no infinito. Nesta situação os raios de 
projecção, que equivalem aos raios visuais (que pas-
sam pelo olhar do observador), são paralelos entre 
si e perpendiculares ao plano frontal. Neste plano 
obtêm-se as projecções ortogonais. Do momento de 
intersecção com o plano inclinado resultam as pro-

jecções axonométricas. Seguindo todo este processo 
consegue-se transmitir num suporte bidimensional 
a volumetria dos objectos e o lugar que ocupam 
espacialmente. A perspectiva utilizada pelo desenho 
à mão livre deriva da adopção simplificada deste 
modelo. 
A perspectiva será um meio considerado essencial 
para a representação até à mudança dos paradigmas 
na Arte introduzidos por uma desvalorização da 
função mimética do desenho e uma busca modernis-
ta para encontrar a pureza artística. Os desenvolvi-
mentos levaram ao questionamento da cópia do real 
e à consequente inserção da arte abstracta e da arte 
conceptual para além de uma infinidade de estilos 
individuais na arte. O desenho, deste modo elabora-
do, abdica da sua capacidade artificiosa, ilusionista, 
mas mantém a motivação que lhe deu origem.

Le Dubreuil,
La Perspective Pratique, 
1642

A perspectiva enquadra-se no grupo dos chamados 
sistemas de representação. São métodos de cons-
truir ilusões empregues pelos utilizadores, para 
transportarem uma referência aproximada do que 
vêem. Procura-se uma conjugação entre os elemen-
tos formais, o traço e o significado para que a fun-
ção seja cumprida. 
No período renascentista ocorre uma reformulação 
desses métodos representativos. Este momento é 
constantemente assinalado nos manuais e lite-
ratura sobre o assunto dada a sua importância 
na transformação do modo de ver e, consequente-
mente, de desenhar. É introduzida uma novidade, 
que vai alterar as capacidades de percepção e 
representação. As investigações que conduzem a 
esta clarificação vão, simultaneamente revalorizar o 
desenho. Esta disciplina passa a assumir validade 
do ponto de vista científico, uma vez que, fornece 
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as possibilidades na “transferência” das formas pre-
sentes no espaço real para o suporte bidimensional. 
As produções gráficas passam a ter um grande 
cariz realista que não existira até então. O modo 
de apresentação dos objectos, o seu posiciona-
mento, a iluminação, a profundidade vêm conceder 
verosimilhança à imagem, constituindo-se como um 
truque para a criação de uma ilusão de realidade. 
Estas características provocam no observador da 
altura a admiração.  
A definição da perspectiva com as suas diversas 
origens relaciona-se sempre com os mecanismos da 
mono-visão, o modo como a captação da realidade 
se faz e a estrutura de transmissão a outrem dessa 
imagem. Este é claramente um momento de extrema 
importância pela aparição de um sistema de repre-
sentação.  A perspectiva passa a ser apreendida 
tecnicamente para ser utilizada como instrumento 
inovador que facilita a detenção de um mundo que 
nos chega com deformações visuais aproximadas 
com as envolvidas na vista. A perspectiva passa 
a ser apreendida tecnicamente para ser utilizada 
como instrumento inovador que facilita a detenção 
de um mundo que nos chega com as mesmas defor-
mações visuais envolvidas na vista. Da união renas-
centista entre os vários conhecimentos adaptam-se 
os estudos, de um ponto de vista mais científico 
sobre o modo como ocorre a percepção, para o sec-
tor artístico. O que sucede é uma repetição bas-
tante aproximada desse processo visual no suporte 
fixando-o aí. A similitude e o grau de informação 
possível de transmitir é tal que este sistema passa a 
ser considerado como fonte de saber, passando a ser 
ponderada por isso, a sua vertente comunicativa.  
O desenho é usualmente apresentado seguindo o 
modelo dos planos inclinados, recorrendo para 
isso à perspectiva, ou orientando-se a partir dos 
planos frontais, método de Monge. Estes processos 
assumiram um grau de simbolismo representativo 
essencial à disseminação de informação. Manfredo 
Massinori sistematiza dois tipos de planos no 
posicionamento da imagem: o plano inclinado, re-
presenta os planos prevalentemente horizontais, o 
que se encontra mais perto é maior; o plano fronto-
-paralelo, os objectos apresentam-se bidimensio-

Plano Frontal, Osíris em transe de morte, fazendo jorrar o seu 
esperma, fonte de vida, relevo em basalto, pormenor do sarcófago de 
Nes-Sutiene, Período Ptolemaico

O plano fronto-horizontal corresponde à utilização 
do método de Monge. Serve para identificar plan-
tas e alçados, assim como plantas da cidade. Nos 
casos em que é aplicado para a explicação de de-
terminado objecto, é comum ter associado as suas 
medidas exactas. Os materiais são, normalmente, 
explicitados. Não existe hierarquia visual, todos os 
componentes assumem-se com igual importância. 
No renascimento o espaço a ser considerado au-
mentou devido aos Descobrimentos. Para divulgar 
ou registar os novos conhecimentos adquiridos era 
necessário apontá-lo, para isso fizeram uso do de-
senho. Isto era ao mesmo tempo um acto que envol-
via abstracção, a própria ideia de escala ou propor-
ção era uma invenção que recorria a números. Deste 
modo havia um envolvimento notório da razão. Es-
tabeleceu-se uma definição do espaço segundo três 
unidades: a altura, a extensão e a profundidade. Os 
mapas vão constituir-se como objectos singulares 
de conhecimento, pois permitem a circulação por 
território desconhecido, encurtando as distâncias. 
O desenho do mapa consiste num compêndio da 
forma dos territórios, da sua relação com o mar, 
podendo a terra ser considerada enquanto espaço 
positivo e o mar o negativo. O desenho é a linha que 
se encontra quando ambos se tocam. O desenho dos 
mapas é também uma tentativa de conter o saber, 
fixar o identificado até ao momento de modo a 

nalmente parecendo emergir da superfície. 
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conservar na memória esse valor. O próprio acto de 
elaboração de um mapa é já em si, uma manifesta-
ção de inteligência, porque envolve um redimensio-
namento de algo de grandes dimensões para um 
tamanho portátil, a produção de uma escala, sem 
que a informação se perca.

Plano Inclinado, William Kentridge, Drawing for Sobriety, Obe-
sity and Growing Old, 1991, carvão s/papel, 120 x 150 cm

Ao utilizar o plano inclinado, o desenhador coloca 
o espectador no interior da imagem. Constrói uma 
janela “virtual” que aprisiona determinado momen-
to no suporte. Parece ser próprio deste tipo de ima-
gens a sugestão de uma possível narrativa, variável 
consoante a herança cultural e contextual daquele 
que com ela se depara. A imagem criada é sempre 
resultado de um olhar romanceado pelo artista que, 
por sua vez induz o olhar do outro, deixando no en-
tanto, espaço para a leitura individual discorrida. 
Assim, a perspectiva tem-se em consideração como 
um artifício que consegue compreender o sistema 
óptico e, astuciosamente, utilizar a sua funcionali-
dade para comunicar. O modo como isto acontece 
é feito através de uma abstracção conceptual que 
centraliza o ponto de vista.

Renascimento,
Francesco di Giorgio,
Estudo das Proporções Áureas na 
Figura Humana, 1482

Juntamente com este processo existe a importância 
dada à geometria como auxiliar da representação. 
Encontrou-se destacada pelo campo científico e 
intelectual, pois atendia à medição e à proporção. 
A sua natureza primordial rege-se pelo apoio na 
investigação quando necessita de registo na dimen-
são e na forma de modo mais exacto. Partilha de um 
rigor matemático precioso para o estabelecimento 
de relações que visam o conhecimento das coisas. 
Na antiguidade procurava sintetizar configura-
ções e regras naturais. Na Idade Média ocorre uma 
apropriação, de forma mística, da geometria. Neste 
período havia um relacionamento experimental 
com a astrologia e astronomia. O conhecimento da 
geometria era louvado, como se uma maior proxi-
midade com a divindade absoluta fosse possível 
por este meio. As figuras são ricas em referências 
simbólicas que potenciam um fascínio ilusionista. 
A partir das formas geométricas outras imagens 
surgiam sofrendo transmutações. Tratava-se ain-
da de um trabalho artesanal com algum grau de 
ingenuidade.
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Figura Geométrica  sobreposta a 
uma cabeça humana, 
Villard de Honnecourt
Cuaderno, séc. XIII

No período renascentista recupera-se o estudo da 
disciplina clarificando as relações geométricas e 
generalizando este tipo de conhecimento de modo a 
tirar proveito do mesmo, para outras áreas. Privi-
legia-se a precisão e o rigor para a construção e o 
entendimento do universo. A simetria, a proporção 
e a harmonia vão ser características essenciais 
para o desenvolvimento artístico deste período. 
São realizados uma série de estudos de composição 
baseando-se na geometria e na sua interferência na 
percepção. Os desenhos são, muitas vezes, dirigidos 
por essas normas relacionais, agrupando figuras, 
estabelecendo direcções de leitura e acentuando o 
conteúdo simbólico da imagem.

Gerard Mercator,
Carta das Ilhas Britânicas,
1564, pormenor

A possibilidade de expressar graficamente torna-se 
um instrumento da projectação, da idealização e da 
imaginação. É então uma forma de compreender e 
de comunicar, para além de encantar. A perspectiva 
e a geometria são o sustentáculo do desenvolvi-
mento do desenho renascentista. A partir destas 
duas vão ser equacionadas uma série de aplicações. 
O desenho passa a intervir militarmente e a ser 
ferramenta útil da arquitectura. É também neste 
momento que os manuais que explicam a elabora-
ção do desenho se espalham chamando a atenção 
para os materiais, as questões luminosas entre 
outros. Através deste género de tratados ao longo 
dos tempos existe uma passagem de testemunho de 
conhecimento, abrindo caminho ao período mais re-
cente para iniciar as suas investigações a partir do 
local onde as anteriores ficaram ou para apresentar 
a sua proposta como reacção a essas (situação mais 
comum à contemporaneidade).    

A utilização da perspectiva vai renovar a metodolo-
gia para a representação. Passa-se de uma apresen-
tação dos objectos suspensos, isolados do seu con-
texto, comum na Idade Média, a uma exposição dos 
mesmos tendo em conta a sua tridimensionalidade. 
Estamos perante um novo modo de observação 
que enaltece a proximidade realista. Realizam-se 
grandes composições que descrevem os objectos e a 
sua relação espacial. São estudados os efeitos lumi-
nosos e cromáticos que podem modificar a aparên-
cia das coisas. O interesse do Homem pela natureza 
vai ser também traduzido através do desenho. 
O corpo humano vai ser abordado consoante a 
evolução das investigações a seu respeito. É seccio-
nado, representado pelas partes que o constituem, 
mediante a progressão dos estudos anatómicos 
da altura. Os autores renascentistas procuram 
um modelo de perfeição do corpo através da sua 
medição e do estabelecimento de comparações. Para 
a compreensão deste assunto utilizam o desenho, 
o nu, o desenho de figura humana, o desenho com 
componente explicativa científica. O optimismo 
gerado pelos avanços em várias áreas da experiên-
cia humana coloca o Homem no centro do Universo, 
tornando-se “a medida de todas as coisas”. Sobre 
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este ponto é de referir o desenho de Leonardo da 
Vinci que coloca o Homem no centro do círculo, O 
Homem Vitruviano. O umbigo seria o local onde se 
colocaria o bico do compasso, ao abrir os braços e 
as pernas ficaria definido o aro. A projecção resul-
tante da criação humana deve portanto nascer em 
conformidade com este padrão. Na sequência da re-
alização de pesquisas, os entendidos estabeleceram 
uma norma de ideal para o ser humano que distin-
guia valores de simetria e proporção. Todos estes 
estudos e modelos eram originários do indivíduo 
ocidental. A arquitectura inspirou-se na fisicalidade 
humana para a constituição de tipologias espe-
cíficas, como por exemplo as ordens das colunas. 
De igual modo a medicina serviu-se dos registos 
artísticos para a sua expansão.

Durer,
Tratado das proporções do corpo 
humano,
Livro II, 1528,
Proporções das diversas partes do 
corpo humano

Leonardo da Vinci,
Homem Vitruviano

A indagação deste período vai virar-se também 
para a natureza enquanto estudo sobre a zoologia e 
botânica. Na Idade Média a definição de um animal 
ou planta ia ser feita de acordo com os seus ele-
mentos, atributos, medicamentos que podia gerar, 
histórias, entre outros, privilegiando o seu carácter 
simbólico. Ou seja, a apresentação do ser vivo 
tornava-se indistinguível de todos os seus outros 
aspectos, não havendo diferenciação entre o que era 
imaginação e o que eram factos. No renascimento o 
modo de abordagem deste género de representação 
vai ser diferente, preocupando-se antes, com a clare-
za e pormenorização da imagem. O objectivo destes 
autores é o de transmitir informação do modo mais 
realista possível, tendo em conta as técnicas usadas. 
Interessa convencer o observador da veracidade do 
que é mostrado. A marca autoral, é nestes casos, 
praticamente eliminada, uma vez que o que importa 
é criar a ilusão de que o desenho do animal pode 
passar pelo animal. A imagem reconhece-se pelo seu 
carácter mimético em relação à natureza. 
No entanto, o desenho renascentista pretendeu, 
não apenas copiar o que se apresentava diante 
do olhar, mas estabelecer modelos idealizados de 
objectos. Criava exemplares das coisas simplifi-
cando as formas ao necessário para descrever o 
tema e eliminando o que pudesse ser considerado 
acessório. Esta era a lógica seguida pelo desenho 
científico. O método classificativo para organismos 
vivos, a taxonomia era aplicado ao meio gráfico. 
Tal como Manfredo Massinori refere, esta função 
taxionómica caracteriza-se pela adopção do plano 
frontal juntamente com o sinal objecto, o sinal con-
torno e o sinal textura. O tipo de imagem resultante 
assemelha-se ao género ilustrativo com a abolição 
do fundo. É criado, assim, um arquétipo de toda a 
espécie, focalizando-se a atenção nesse objecto. A 
possibilidade que proporciona ao seleccionar um 
representante ideal pela eliminação do que o poderia 
individualizar faz com que, mesmo na actualidade, 
o desenho seja preferido relativamente à fotografia, 
para este tipo de representação. O modelo criado 
revela-se mais explícito pois decompõe o tema na-
quilo que é o seu conceito essencial. 
No caso dos animais é feita uma alteração duma 
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visão de conjunto para um ponto de vista mais 
expressivo. São utilizadas apresentações em se-
quência (com as devidas modificações morfológi-
cas) e exposições em sucessão (o animal é visto de 
pontos de vista diferentes). Deste modo as buscas 
em campos como a anatomia, a zoologia, a botânica 
e o conhecimento que delas advém são divulgados 
através do desenho que os revela visualmente. Por 
vezes a imagem é utilizada associada a textos sobre 
a história natural. A composição gráfica, assim apre-
sentada, tem implícita a correspondência a determi-
nados preceitos de modo a simplificar a fluidez do dis-
curso composto pela ligação entre escrito e visual. O 
desenho vem esclarecer os pormenores que não foram 
possíveis entender apenas por meio do texto. Pode-se 
dizer que existe um corpo de regras a respeitar para 
este tipo de representação, cuidadosamente montada.

Leonardo da Vinci,
Lírio (pormenor),
1480-1485,
pena e tinta s/giz preto,
314 x 177 mm

A perspectiva pretendia ser uma imitação da visão, 
uma aproximação à deformação pela qual nos 
apercebemos do mundo que nos rodeia. A utilização 
deste método pelo desenho, para captar imagens 
vai ser um prolongamento do engano que recebe-
mos pelos olhos. As informações que obtemos por 
meio do nosso sistema óptico não correspondem à 
realidade. Isto, porque os dados sofrem alterações 

de várias ordens (dimensão, ângulos, luminosidade, 
cor, entre outras) para poderem ser percepciona-
dos por nós, enquanto seres humanos. No entanto, 
o nosso modo de estabelecermos contacto com as 
coisas, de forma crível é este, baseado em pontos de 
fuga e linha do horizonte. O tipo de imagem criada 
funciona porque apela à memória visível segundo a 
qual apreendemos os objectos. Inconscientemente 
reconhecemos o modo de ver e, podemos ser levados 
a acreditar no que está à nossa frente. 
Tendo noção desta situação, o desenho sempre jo-
gou com os seus elementos, recriando o real, assim 
como idealizando imagens ficcionais. O desenho cri-
ou mundos exteriores ao existente, pela combinação 
de proveniências díspares, pelo sonho, pelo deva-
neio. A capacidade inventiva do Homem é registada, 
também, pela utilização que faz do meio gráfico. 
Inicialmente começou pela cópia da natureza, mas 
rapidamente passou a estabelecer associações entre 
as coisas que levaram à modificação dos paradigmas 
da criação e à construção de novas dimensões. As 
imagens correspondentes a esta descrição resultam 
da constituição de figurações pela descontextualiza-
ção das suas partes e sua recombinação. O desenho 
tem a capacidade de expor a concepção interna e de 
questionar antes da investigação ser feita. Enquanto 
acto criativo comunga com Deus da atribuição de 
sentido ou vida ao espaço onde nada existia. Possui 
a característica inventiva que o glorifica a par com 
outras artes. 

Joaquim Rodrigues, Anatomia – proporções, tinta preta e 
grafite s/papel, 441 x 617 mm
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A importância da aprendizagem do desenho passou 
a ser considerada crucial a partir do período renas-
centista. Alterou-se de uma relação mestre - discí-
pulo para a criação de instituições especializadas 
nesta prática. Esta mudança foi essencial para a 
autonomia do desenho e para a elaboração de um 
grupo de normas e princípios auxiliares. O mesmo 
aconteceu com a emancipação do artista.

João Ribeiro dos Reis,
Modelo Nú Masculino,
carvão e lápis s/papel,
618 x 461 mm

No séc. XVI iniciou-se a constituição de academias 
cujo papel era divulgar o saber artístico. Estas 
escolas podiam ser especializadas em desenho, 
escultura, pintura. Iniciadas em Itália, difundiram-
-se pela Europa. Em Portugal apenas no séc. XVIII é 
que o ensino do desenho se libertou do seu servilis-
mo à engenharia militar e à arquitectura, direccio-
nando-se para o sector artístico. O ensino iniciava-
-se por meio de cópias de obras reconhecidas e de 
outros sistemas padronizados que facilitavam o 
registo bidimensional. As temáticas tornaram-se 
também estandardizadas, consistindo em naturezas 
mortas, no desenho de figura humana, no nu, na 
paisagem, entre outras. Foram importantes para o 
desenvolvimento dos estudos no desenho a pers-
pectiva, a geometria, conhecimentos anatómicos 
e certas descobertas científicas que explicavam o 
modo de funcionamento do sistema visual. Ao longo 
do tempo existiu toda uma transformação e um 
aperfeiçoamento dos processos comunicativos. Isto 

ocorreu pela modificação de conteúdos a transmitir. 
O tipo de técnicas que se desenvolveram também 
alterara as possibilidades representativas e influen-
ciaram na criação de resultados inovadores.

Joaquim Ribeiro,
Desenho de estátua,
carvão e lápis negro s/papel,
614 x 460 cm

Henrique Pousão,
Desenho de estátua,
Vénus de Milo,
carvão e lápis negro s/papel,
635 x 490 cm

A descoberta de novos materiais e instrumentos de 
trabalho também trouxera outras potencialidades 
a explorar. Para além de todos estes factores o 
próprio nível de vida económico e social do autor e 
do observador vão ditar, fornecer ou retirar uten-
sílios úteis à abordagem deste modo de criação. O 
Renascimento veio trazer uma renovação na atitude 
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da cultura ocidental, para além de novos instru-
mentos que prolongaram o corpo humano inventou 
sistemas de observação e de transferência do vi-
sível para o suporte. A disposição racionalista para 
ensinar o desenho com apoio num aglomerado nor-
mativo partilhava da crença progressista na ciência 
como caminho para o saber. O modelo académico 
acreditava que a aprendizagem metódica das técni-
cas era suficiente para atingir a perfeição artística. 
Porém, este arquétipo foi-se revelando excessiva-
mente rígido com o passar dos anos. O cumprimen-
to das regras nem sempre deveria ser aplicável. Tal 
formalismo acabaria por se revelar castrador da 
liberdade artística. Assim, ao invés, de termos um 
processo que facilitava a expressão, tínhamos algo 
que de tão meticuloso a aniquilava. As academias 
acabaram por se revelar restritivas, levando a um 
processo de ruptura com os seus princípios e a uma 
reformulação do acto de desenhar. Isto originou 
uma busca por alternativas, levando à valorização 
da experimentação. 
A história de arte é feita e refeita, inúmeras vezes, 
através de sucessivas revoluções que se opõem ao 
estilo ou movimento anterior. O ensino do desenho 
tem de se adaptar às mudanças, passando pelo en-
sino na observação, pela fomentação do desenvolvi-
mento do sentido estético e pelo aperfeiçoamento 
da capacidade inventiva.
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Desenho e Design, Comunicação
3.3

Na actualidade existe um consumo alargado da 
imagem, utilizada para os mais diversos fins.
Assumem-se afinidades com campos de lingua-
gem visual mais comerciais, que têm normalmente 
necessidades de fornecer respostas que respeitem 
determinados princípios funcionais, de que é exem-
plo o design. O disegno italiano parece, em parte, 
dar lugar a esta área visual, apoiada na assistência 
do computador. Este sector da actividade humana 
serve também uma forte componente comunicativa. 
Os trabalhos desta área procuram uma articulação 
entre padrões estéticos e a solução de um proble-
ma, no intuito de facilitar a vida quotidiana. No 
campo do desenho elencam-se uma multiplicidade 
de acepções e aplicações oriundas da proliferação 
tecnológica e mercantil. A influência entre os dois 
campos, desenho artístico e design tem vindo a ser 
mútua, contribuindo para um enriquecimento, ou 
noutros casos empobrecimento, destas disciplinas 
visuais. O produto do design contemporâneo trans-
porta também um significado, apenas atribuído 
pela subjectividade de cada um. Para além da fami-
liaridade na origem do nome (designar) os artistas 
servem-se de linguagens do design, gráfico e in-
dustrial, que transportam para a esfera da Arte. Os 
objectos do dia-a-dia fazem isso mesmo, objectivam 
o mundo, agem como intermediários entre o Homem 
e o Mundo por meio da sua eficácia e utilidade. 

Andy Warhol,
Shoe and leg, 1956,
tinta da china,
49,5 x 34 cm

Jasper Johns,  Two Flags, 1969, grafite s/duas folhas dobradas e 
montadas s/papel, 56,2 x 78,4 cm

Ocorre uma apropriação de elementos e soluções 
do design que nos rodeiam na publicidade, na 
moda, no que é hábito e banal. Desse modo dá-se 
a experiência estética no quotidiano levando a um 
distanciamento da ideia do sagrado. 
Isto vem acontecendo desde a Pop Art sustentada 
pelo apoio teórico no elogio do banal de Arthur 
Danto. Em The Transfiguration of the Common-
place: A Philosophy of Art (1981) orienta as suas 
preocupações para a teoria da arte. O autor de-
bruça-se sobre trabalhos como os de Roy Lichtens-
tein. O artista, contextualizado na Pop Art ameri-
cana, utilizou o desenho como ponto de partida 
para o seu trabalho. Baseou a sua obra no cartoon, 
apropriando-se do tipo de linguagem banal da ban-
da desenhada. A temática é proveniente dos meios 
de comunicação de massas sendo, na sua vertente 
conceptual, uma crítica ao consumismo, à publici-
dade, como factores de alienação dos indivíduos. 
Danto vem conferir uma legitimação filosófica a 
esta adequação de valor estético ao quotidiano 
urbano por parte deste grupo de artistas. Simulta-
neamente, nota-se, uma reacção ao modelo narra-
tivo modernista defendido por Clement Greenberg. 
A Pop Art, era, para Greenberg, uma ofensa aos 
critérios de gosto de purismo e auto-referenciali-
dade que defendia. Danto vai incorporar nas suas 
análises críticas o contexto histórico e cultural no 
qual as obras se desenvolvem, fazendo desses, parte 
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integrante da realidade dos trabalhos. Para além 
disso vai valorizar a arte como campo, privilegiado 
para o entendimento da natureza humana.

Claes Oldenburg, Hanging Q, 1974, lápis de cor e 
aguada, 49,2 x 45 cm 

Roy Lichtenstein, Takka takka, Magna s/tela, 173 x 143 cm

Segundo Danto, no séc. XX teria-se chegado ao fim 
narrativo da história da arte, dando-se um mo-
mento de auto-revelação da identidade conceptual 
da arte - momento de identificação entre represen-
tação e real. Terá sido o final do novo. Ao entrar no 
contexto conceptual surgiram uma série de plura-

lismos e relativismos na Arte que dependem, para 
a acomodação da obra duma compreensão visual e, 
consequentemente, semântica. 
Como Juan Gómez de Molina afirma: 

« El desarrollo industrial, los medios de reproducti-
bilidad y los sistemas de comunicación e consumo 
de masas, estaban formalizando todo un entramado 
de imagénes, que no sólo modificaban los mitos co-
lectivos, sino también la estructura de los discursos 
y sus procesos de generación.»1

Estas modificações provocavam uma reestruturação 
dos valores estéticos.

«En esta situación, el “Pop” representó la transfor-
mación más importante en el sistema de arte de 
nuestra cultura, en la medida que alteraba defini-
tivamente el orden de prioridades en la generación 
de la imagen y admitía definitivamente la situación 
de que eran esos medios los que configuraban el 
repertorio de lo representable. Desde entonces son 
las reproducciones fotográficas y los objetos defini-
dos por la industria del consumo, convertida en in-
dustria de la cultura, las que establecen los únicos 
patrones, los primeiros modelos de modelos,...»2 
 
Nem todos vêm nesta proximidade arte/design algo 
de positivo. Será o design uma ameaça à sobrevivên-
cia do desenho artístico? Vítor da Silva no texto 
Disegno e Desenho: Dantes e Agora (2001)3  aponta a 
elevada valorização do reconhecimento, na produção 
contemporânea em desfavor da prática pedagógica 
de ver. Segundo o autor assiste-se a uma modifica-
ção de paradigma, onde o que conta é a imagem de 
marca, a moda, a eficácia e a informação. 

«Ver é reconhecer.» « As imagens, produzidas pelas 
diversas tecnologias, continuam a preencher, para 
o bem e para o mal, o vazio deixado pela satura-
ção doutrinária na crença ideológica e positivista 
do progresso e pela utopia modernista, bem como 
pelos reflexos mais recentes, cínicos ou optimistas, 
do pós-moderno.
As imagens continuam a ser uma promessa de bonheur 

1 GÓMEZ Molina, Juan José, Las Lecciones del Dibujo, 4ª ed., Madrid, Ediciones Cátedra, 2006, p. 137.
2 Ibidem, p.137.
3  SILVA, Vitor, “Disegno e Desenho: Dantes e Agora”, Psiax Estudos e Reflexões sobre Desenho e Imagem, Universidade do Minho e Faculdade de Arquitec-
tura da Universidade do Porto, N.º 1 (Março 2002), pp. 21 – 27.
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que tarda em chegar. A promessa que aguarda o instante 
da sua rememoração. »4

A mobilidade da vida urbana exige uma redução 
física dos objectos. Verifica-se uma tentativa de 
estabelecer uma união entre emoção e cognição, 
entre usabilidade e beleza. O objecto artístico vê-
-se envolvido na mecânica da posse e do consumo, 
tornando-se mercadoria. A sociedade, inserida num 
modelo capitalista, é condicionada pela economia 
e pela tecnologia. Criam-se circuitos comerciais. A 
Estética Contemporânea procura repensar os ideais 
da modernidade e da pós-modernidade tendo em 
conta uma cultura planetária e globalizante. Urge 
a necessidade de reflectir as relações da arte com 
o universo da comunicação interactiva – o mundo 
virtual, digital. O mundo é um conjunto de meios 
de comunicação. Este processo iniciou-se com o 
telégrafo. A televisão permitiu a difusão do marke-
ting e da publicidade. A world wide web genera-
lizou-se constituindo-se através de características 
dos anteriores meios nomeados. Através deste 
sistema criou-se um mundo virtual e artificial que 
se apresenta como forma de circulação de sentidos. 
As realidades apresentam-se fragmentadas para 
aumentar a velocidade do fluir da informação.

«As imagens são, cada vez mais, efeitos de produção 
e de variedade, são objectos e efeitos de movimen-
tos, espaços de eterna repetição, de inércia e de 
reconhecimento, de amnésia e de entretenimento; 
um círculo de variação e de catarse, de tautologia e 
de crença, que importa questionar. »5

 
Determinado número de autores mostram afinidade com 
expressões ditas, mais corriqueiras, populares, afastan-
do-se da idealização do Belo e da Arte de outros tempos. 
(Ideia de Belo acima do mundo terrestre, transcendente, 
Platão).
O Desenho contemporâneo, na sua corrente emanci-
pação, apresenta uma grande variedade técnica, de 
dimensão e imaginário. O desenho surge na obra de 
vários artistas ligado à ilustração, à moda, à banda 
desenhada, ao design, aos planos de arquitectura, 
à explicação científica, ao ornamento consolidando 

o estatuto artístico até aí não reconhecido. Partilha 
com vários artistas um interesse por expressões 
gráficas denotativamente conotadas relativamente 
à Arte, como a ilustração, a moda, a banda desenha-
da, o design, os planos de arquitectura, a explicação 
científica, o ornamento. No design os objectos ou as 
imagens respondem à ergonomia mas também ao 
que se pretende comunicar. Cada um constrói o seu 
sistema de marketing.
O que legitima estas obras é a articulação dessas 
áreas com questões pertinentes, muitas vezes apre-
sentadas em referências à História de Arte, a recom-
pilação de motivos, de revivalismos, de atitudes.

4 Ibidem, pp. 21-27.
5  Ibidem, pp. 21 – 27.
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Desenho como Processo
3.4

DESENHO COMO PROCESSO _ DESMATERIA-
LIZAÇÃO 

O desenho enquanto processo salientou-se sobre-
tudo desde a segunda metade do séc. XX. As mani-
festações artísticas dos anos 60-70 deram preferên-
cia a sistemas de trabalho como a fotografia, vídeo, 
a instalação. Existe nessas atitudes uma forte 
componente conceptual determinante para o relaci-
onamento entre autor e materiais.  

Eva Hesse, Untitled, 1966, aguada e lápis s/papel

Em arte conceptual é sobrevalorizado o “conceito” e 
não tanto a perícia técnica do artista(Wood, 2002). 

O modo utilizado para transmitir o conceito pode 
fazer recurso a uma grande diversidade de técnicas 
e materiais e os locais de exposição dos trabalhos 
são também variados. As ideias expressas na arte 
conceptual podem ter raízes em vários sectores do 
conhecimento, por exemplo, na filosofia, no femi-
nismo, na psicanálise, na política, etc… Este tipo de 
arte gosta de levantar questões acerca do próprio 
estatuto do artista e do objecto de Arte. 
A arte conceptual defende a superioridade das ideias 
veiculadas pela obra de arte, deixando os meios usa-
dos para a criar num lugar secundário. 
Muitos dos trabalhos de Sol Le Witt podem ser cons-
truídos por qualquer pessoa, sem necessidade de 
formação específica, nem conhecimentos artísticos, 
simplesmente seguindo as instruções do artista. 
A execução das obras tem pouca relevância, pas-
sando para segundo plano. No caso de um projecto 
vir a ser realizado, não há exigência de que tenha 
de ser montado fisicamente pelo seu autor. Pode ser 
construído por pessoas que tenham conhecimentos 
técnicos que melhor se adequem à obra em causa. O 
que se deve salientar é a invenção da obra, o concei-
to que surgiu antes da sua materialização. Este mé-
todo de produção foi fundamental para a definição 
do autor de arte conceptual.  
Inicialmente movia-se entre a arte minimalista 
e várias práticas anti formais. A arte conceptual 
seria também uma reacção ao formalismo sistema- 
tizado pelo crítico Clement Greenberg. Este autor 
construiu um modelo conceptual que forneceu aos 
artistas da década de 40 e 50 um suporte teórico 
e crítico. Os seus textos constituem um programa 
para a chamada arte moderna. Para Greenberg a 
modernidade é pensada desde o Impressionismo, 
passando pelo Cubismo, até ao seu culminar no 
Expressionismo Abstracto. Perdendo confiança na 
intervenção política da arte desenvolve uma exigên-
cia de pureza artística, voltada para si própria, para 
a auto-referencialidade e assente numa redução da 
mesma às suas linguagens mais elementares e à sua 
essência. Greenberg não quis apenas compreender 
“o que é a arte?”, mas definir um conjunto de regras 
a que a mesma deveria obedecer. Para o autor, o 
modernismo seria o fim a que a arte estava desti-
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nada, uma etapa determinante no percurso que guia 
a arte à sua identidade última. Porém, deste modo, 
o autor acaba por desvalorizar todos os aconteci- 
mentos artísticos que não sejam compatíveis com o 
seu modelo narrativo e revela a inflexibilidade dos 
seus princípios teóricos e críticos. A diversidade 
das práticas artísticas é posta em causa. Assim, 
torna-se incapaz de reconhecer como válida toda a 
arte posterior à década de 60, entrando em crise, o 
movimento modernista por esta altura. A arte que 
surge a partir de meados de 50, como a Pop Art, o 
Minimalismo e a Arte Conceptual, aparece como um 
desmentido das ideias de Greenberg. No caso da 
arte conceptual pela progressiva subordinação da 
forma ao conceito. Este tipo de arte é uma tenta-
tiva de revisão da noção de obra de arte arraigada 
na cultura ocidental. A arte deixa de ser primeira-
mente visual, criada para ser vista e passa a ser 
considerada como ideia e pensamento. Por exemplo, 
através de fotografias, filmes, vídeos, documentos, 
realiza-se uma recusa da noção tradicional do ob-
jecto de arte, efectua-se uma crítica ao formalismo, 
às instituições, ao sistema de selecção de obras e ao 
mercado da própria arte. Uma das obras que terá 
aberto a discussão sobre estas temáticas concep-
tuais foi o Quadrado Negro de Kasimir Malevitch. 
Era um início de idealização abs-tracta de questões 
mentais destituída de referências a um mundo 
exterior observável. O Quadrado Negro surgiu no 
seu tempo, como algo semelhante a um novo código, 
uma nova linguagem. Para a compreensão, inter-
pretação desta nova linguagem, seria necessária 
a leitura através de pessoas que pudessem fazer a 
sua avaliação, neste caso o papel coube aos críti-
cos. Mas um sistema, deste modo dependente duma 
subjectividade crítica torna-se susceptível de ser 
posto em causa, o que muitos autores, como Marcel 
Duchamp, fizeram. Duchamp veio abrir caminho 
aos conceptualistas em inícios do séc. XX, com a 
introdução dos ready-mades e de vários trabalhos 
que se tornariam como protótipos das obras con-
ceptuais uma vez que desafiam as categorizações. 
Por volta de 1915, o autor realiza um abandono da 
pintura, passando a questionar o conceito de arte 
e de artista. Para tal, começa a utilizar o ready- 

-made, ou seja, já feito, já produzido. O que o autor 
faz consiste numa apropriação de objectos, na sua 
maioria provenientes do fabrico industrial e não 
da criação manual a que a Arte esteve associada 
até esse momento. Duchamp tira partido de objec-
tos do quotidiano banal e eleva-os a obra de arte, 
alterando o seu contexto. Assim, uma obra que é 
normalmente glorificada, respeitada pelo público 
pelo lugar em que está inserida, por todas as im-
plicações circunstanciais que a rodeiam, que faz 
com que as pessoas se prestem à sua contemplação, 
passa a poder ser um urinol “assinado” pelo artista. 
Aqui está implícita, também, uma atitude provo-
catória, que desafia o espectador. A questão residia 
na forma como sempre foram feitos os julgamentos 
das obras de arte até então. Tudo o que herdámos 
do passado só é considerado arte, porque alguém 
o assim definiu. A partir daqui a questão “o que é 
arte?” passa a alargar ainda mais as suas respos-
tas. Não é apenas arte o que possui determinado 
atributo formal de manufactura, por exemplo, mas 
também o que se move em determinado contexto (é 
apresentado numa exposição de arte) ou é criado 
por alguém considerado “artista”. Ou seja, a Mona 
Lisa de Leonardo Da Vinci não seria mais arte do 
que um urinol. 
Duchamp surge, para Greenberg, como o culpado 
pelo desvirtuamento da pureza artística, subjacente 
ao modernismo.
No caso da arte conceptual, a linguagem voltou a 
ser utilizada pela arte. Anteriormente, na arte aca-
démica existia uma proximidade entre arte e litera-
tura. A arte assumia o papel de relato de histórias 
clássicas ou bíblicas, estava portanto dependente 
da linguagem escrita. Na arte moderna realizou-
-se o acto de independência da arte em relação à 
literatura, a arte virou-se para si própria e passou 
a expressar-se apenas com elementos plásticos que 
correspondiam à sua natureza em particular – cum-
prindo deste modo a sua missão de auto-referen-
cialidade. A racionalidade da linguagem foi afasta-
da dando lugar à emotividade cromática e plástica. 
Paradoxalmente a linguagem aparecia ainda no 
modernismo, porque era necessária para a teoriza-
ção dos princípios do próprio modernismo, era as 
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normas e limites, era o “abecedário”. Ao fim ao cabo 
pretendia-se que a linguagem existisse exterior-
mente em relação à arte moderna. Marcel Duchamp 
utilizou a linguagem como modo de crítica da arte, 
através do uso de trocadilhos, de jogos de palavras. 
René Magritte utilizou a linguagem na sua obra 
Ceci n’est pas une pipe que representa uma pin-
tura de um cachimbo. A ideia expressa pelo autor é 
que aquele cachimbo na imagem, na realidade não 
é um cachimbo, mas sim uma representação desse 
objecto. Da mesma forma, no trabalho  Le Miroir 
Magique, onde se encontra um espelho de mão, 
em vez do reflexo de um corpo humano aparecem 
as palavras “corps humain”. Na arte conceptual a 
matéria básica da Arte torna-se a linguagem, não 
havendo distinção entre a Arte e a Teoria da Arte. A 
actividade artística é uma investigação sobre a na-
tureza da própria Arte. A Obra emblemática inicial 
é One and Three Chairs de Joseph Kosuth de 1965. 
Consiste numa cadeira, uma fotografia da cadeira 
e uma ampliação fotográfica da definição que o 
dicionário oferece da palavra “cadeira” - Arte como 
discurso. As três representações são positivações de 
uma ideia mental e universal de cadeira. A definição 
do conceito não poderia ser feita de forma mais 
directa, o seu trabalho é a tradução literal do que é 
a arte conceptual ao partir da definição de um con-
ceito de um objecto. Nesta e noutras obras, Kosuth 
oferece testemunhos tautológicos, onde os traba-
lhos são exactamente aquilo que dizem ser. A nova 
avant-garde de 1950, constituída por artistas como 
Jasper Johns, Robert Rauschenberg, John Cage e 
Richard Hamilton veio reafirmar o que Duchamp 
pretendia mostrar. Era uma geração que reagia face 
ao modernismo e ao capitalismo, descobrindo, assim, 
os seus antecedentes. O entendimento da obra de arte 
deixa de ser directo. O observador passa a ser obriga-
do a usar mais do que apenas os sentidos, é obrigado a 
reflectir e a sair do seu confortável espaço. As questões 
clássicas das artes plásticas como a composição, o es-
tudo da cor, etc... podem não ter interesse num traba-
lho de arte conceptual. 

John Cage, Ária, Nova Iorque, Peters, 1958

A arte conceptual transformou a arte em algo mais 
do que contemplação, antes no levantamento de 
questões, que podiam ser a respeito da própria arte. 
Reagiu contra a acomodação da arte ao pretender 
uma subversão da galeria ou do museu como local 
determinado para a arte e contra o mercado da arte 
como dono e distribuidor da arte. A crise do moder-
nismo e aparição da arte conceptual foi assinalada 
pelos Quadros Negros de Frank Stella. Estes traba-
lhos foram defendidos pelo escultor minimalista 
Donald Judd e pelo crítico modernista Michael 
Fried, mas por motivos diferentes. Para Fried a obra 
conseguia uma tradução de uma forma nova que 
induzia no espectador a convicção do valor estético. 
Já para Donald Judd o trabalho tinha atingido um 
grau de abstracção tal que ditava o fim da pintura.  
A atitude de Stella visava a passagem para um 
plano tridimensional e introduzia o minimalismo 
– desprovido de composição e de trabalho manual. 
Daqui efectuou-se a aproximação à arte concep-
tual, com predomínio das ideias. O denominador 
comum passou a ser a atitude reflexiva do artista e 
o questionamento do medium, com base nas teorias 
de Duchamp e na atitude purista de Ad Reinhardt 
e Yves Klein. Os artistas conceptuais analisaram a 
abstracção, parodiando-a. Mel Ramsden fez uma 
tela, em 1968, que tinha sobre um fundo cinzento, 
a stencil, os números “94%” e “6%”. A mesma tinha 
o título de 100%Abstracto.  Antes, criara Secret 
Painting – consistia numa obra composta por duas 
partes, um quadro negro e um texto onde se lia: 
“O conteúdo desta tela é invisível; o carácter e as 
dimensões do conteúdo, que só o artista conhece, 
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destinam-se a ser mantidos em permanente sigilo.”
No entanto, é neste contexto que o desenho vai ser 
valorizado, enquanto promessa de fertilidade cria-
tiva, no acto da sua prática. A metodologia desta 
disciplina passou a ser considerada com seriedade, 
revelando-se um estímulo. O interesse nasce da 
variedade de soluções e caminhos que se abrem no 
acto de desenhar. O autor pode partir com uma in-
tenção primitiva e, ao longo do processo do desenho, 
ver esse objectivo inicial distanciar-se deparando-se 
com uma riqueza de hipóteses de desenvolvimento. 
O desenho enquanto processo existe para si próprio 
e para o seu autor, refaz-se e debruça-se no seu 
interior. Existe enquanto sistema de investigação 
estética pois permite a experimentação e o estudo 
de soluções gráficas. O acto de fazer é, neste sentido, 
fundamental.

Bruce Nauman, Both lips turned out/mouth open/upper lip pushed up 
by right/thumb and lower lip pulled/down by right forefinger/both lips 
pulled in tight/over teeth-mouth open/as above but/mouth open/both lips 
squeezed together from/the side by the thumb/and forefinger right hand, 
1967, caneta e aguada s/papel

O acto físico e a mente desenvolvem durante este 
decurso um diálogo construtivo durante o qual 
existe uma mútua influência. A mente direcciona o 
corpo e este sente as actividades e o exterior fun-
cionando como incentivo à próxima acção. Através 
da sensibilidade e da inteligência são tomadas de-
cisões ao longo de todo o processo. As escolhas são 
feitas de modo intuitivo. 

«Enquanto se desenha, são feitas escolhas a nível 
de perfis que se desenham em detrimento de ou-
tros, sombras que se ignoram, superfícies que se 
enfatizam, etc., daí resultando um entendimento 
daquilo que se observou num registo que pode 
ter recorrido à perspectiva ou a outras discipli-
nas igualmente lógicas, precisas e abstractas, mas 
em que a nossa mente observava, entendia e agia 
registando, recorrendo a um âmbito vastíssimo de 
capacidades.»2

1 RODRIGUES, Ana Leonor, O que é Desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p. 91.
2 Ibidem, p. 93

 Através deste exercício é feito um reconhecimento 
do espaço utilizando o intelecto, a emoção, a in-
tuição para discorrer visualmente. Incentiva-se a 
procura, a busca e, não tanto, o resultado final. O 
processo criativo é equacionado enquanto movi-
mento, algo que sofre mutações, passível e sensível 
ao efeito do tempo. Desenhar, tendo presente estas 
concepções, ocorre segundo um estado de fluxo sem 
necessariamente atender à conservação e perpe-
tuação dum único momento que condense toda a 
experiência. Em determinadas situações temos a 
possibilidade de visualizar as várias metamorfo-
ses que a obra foi sofrendo pelas marcas que cada 
instante deixou no suporte. 

O processo do desenho é também sinónimo da ma-
neira de pensar do artista. 

«…o desenho, cuja proximidade à actividade da 
mente é assinalável, contém em si mesmo sistemas 
metodológicos e processos de ordenação do pensa-
mento que o individualizam não só como expressão 
artística, mas aqui, sobretudo, como maneira de 
pensar.»1

Roland Flexner,
Untitled, 2002,
tinta s/papel,
17,8 x 14 cm
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Robert Smithson, Mirror with Rock Salt (Salt Mine and Museum Pro-
posal), 1968, lápis, fotografia

Robert Smithson, Partially Buried Woodshed, 1970, marcador

Robert Smithson, Detail of Film Plan – World Atlas – Index Take, 1971, 
lápis

Robert Smithson, Nine Drawings for Texas Overflow, 1970, tinta e lápis

O desenho ajuda a reflectir, é uma espécie de medi-
tação que se torna útil, também, enquanto projecto. 
Possui uma capacidade organizadora. Por estes mo-
tivos foi e continua a ser utilizado por um grande 
número de autores de várias áreas como um auxi-
liar que permite uma tradução directa do pensa-
mento. Por volta dos anos 60 a maior parte dos 



• A afirmação do Desenho desde a segunda metade do séc. XX •  69

desenhos apresentados publicamente não foram 
feitos, inicialmente, com o intuito de existirem para 
outros que não o seu autor. Estes registos foram 
criados com o propósito de traduzirem as ideias 
dos artistas e de informarem outros sobre as ne-
cessidades construtivas das suas obras. São disto 
exemplo muitos dos desenho de Robert Smithson. 
No entanto o mercado da arte assimilou-os trans-
formando-os em produto a vender e reformulando 
deste modo a ideia de objecto estético.  

O entendimento do desenho enquanto processo reve-
la a ultrapassagem da concepção do mesmo segundo 
modelos académicos. Significa a rejeição de meios e 
técnicas convencionais de desenho para dar lugar ao 
repensar da relação entre o artista, os seus instru-
mentos, materiais e suporte. No seguimento desta 
situação ocorre uma oposição de valores estéticos 
contemporâneos aos do passado. Por exemplo outro-
ra o inacabado era visto de modo depreciativo como 
grotesco e falta de cuidado por parte do artista. Na 
actualidade a visualização das marcas da acção 
que o inacabado proporciona podem ser soluções 
estéticas enriquecedoras da obra que permitem uma 
compreensão com maior sinceridade das opções do 
autor. Desta forma revelam-se os processos mentais, 
as inseguranças, hesitações do desenhador. Pode-
-se dizer que existe uma maior humanização desta 
acção criativa, pela capacidade de assumir a organi-
cidade e falta de rigor do gesto humano.    
O processo tem implícita toda a exploração possível 
no modo de desenhar. Vem do latim procedere que 
indica a acção de avançar, ir adiante (pró cedere). 
Consiste num conjunto sequencial de acções que 
procuram atingir uma meta. Portanto o processo 
relaciona-se com a ideia de temporalidade. Rela-
ciona-se com o acto criativo no sentido em que é 
através do processo que se origina qualquer coisa. 
O conceito de processo percebe-se melhor na se-
quencialização dos modos de desenhar: o esquisso 
como impulso inicial, passando ao esboço onde 
todas as alternativas são possíveis e finalizando em 
detalhe que é o modo mais adequado à comunica-
ção da obra.

Processo, Jack Whitten, Studio Floor #1, 1970, Carvão s/papel

Michelle Stuart, #6, Kingston, New York, 1973, grafite s/ a terra de Kings-
ton s/muslin montado em papel
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A partir dos anos 60-70 assistiu-se a uma valoriza-
ção do fazer constatável na referida frase de Richard 
Serra: «Drawing is a verb». Neste período o desenho 
viu a sua área de acção estender-se, passando as 
especificidades e preocupações desta vertente gráfica 
a estarem presente em outras técnicas. Podemos ob-
servar esta atitude nas imagens de obras de Michelle 
Stuart, Richard Long e André Breton. O desenho seria 
um fenómeno que se impunha à percepção. Outros 
artistas utilizavam o desenho de modo mais tradi-
cional para a fase de concepção das ideias, desenho 
projecto. Mas o processo engloba o projecto. Este 
sentido verifica-se nos esboços e trabalhos inacaba-
dos guardados na Alta Renascença. Estes registos 
são testemunhos de uma das fases do decurso da 
elaboração de uma obra. 

Partindo da relação entre tempo e processo articu-
lam-se conceitos como entropia, transitoriedade e 
contingência.3 A entropia é uma noção científica que 
surgiu em meados do séc. XIX. Os artistas da Land 
Art fizeram uso deste conceito de modo intensivo 
para a explicação das suas obras. A entropia tor-
nou-se uma interveniente importante nas “peças” 
desenvolvidas. A noção consiste na alteração das 
formas de um estado de ordem para um de desor-
dem. A energia no universo é uma constante in-
destrutível que varia pela acção dissipativa da en-
tropia. Trata-se do acto desintegrador da forma. Os 
artistas agregavam esta vertente da acção do tempo 
sobre as suas criações transformando o processo de 
desagregação em construção, isto é valorizando este 
processo natural e inevitável. 
A transição no desenho liga-se à variação de um 
estado para outro. Identifica-se com a diferencia-
ção de atitudes possíveis relativamente à matéria 
em trabalho. Por exemplo dobrar, enrolar, cortar, 
amachucar, etc… Exprime a oscilação entre mate-
riais, formas e assuntos. O transitivo é a mudança, 
o estado de metamorfose no desenho. Visível em 
Richard Tuttle. O conceito de contingência ou de 
aleatoriedade, adaptado ao desenho, relaciona-se 
com a utilização da sorte e do acaso na criação. 
Para que isso aconteça os artistas procuram, por 
vezes, evitar a composição tradicional. A subjectivi-

Richard Long, Untitled, 1988, Lama do Rio Avon s/papel, 50,8 x 39,1 cm 

3BUTLER, Cornelia, Afterimage: Drawing Trought Process, The MIT Press, 1999, p. 35-48.

dade do artista é, deste modo, destacada, ao invés 
da intenção ou racionalidade. O uso da contingên-
cia faz-se através dum prévio estabelecimento das 
condições nas quais ocorreram os “acidentes” por 
parte do autor.
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Richard Tuttle, Wire Piece #17, 1972, lápis, fio, unhas, dimensões variáveis

André Breton,
Sem título (decalcomania), 
1936,
Tinta da china s/papel,
32 x 24,5 cm 

A definição de processo diz-nos que este consiste 
numa acção com o objectivo de atingir uma meta. No 
entanto, no período de 60-70, verificamos que o de-
senho realizado nestas condições valoriza essencial-
mente o acto expandindo a sua importância e poten-
cialidade em comparação com a do resultado final.
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Posição Crítica

4.1.1
Perspectivas - Temas da Contem-
poraneidade do desenho

4.1

Desenho e Contemporaneidade4

Toda a análise artística, ao longo da história, é feita 
por referência a algo anterior. Esta metodologia 
referencial assenta, portanto numa metodologia 
comparativa. O que é datado do presente é avaliado 
relativamente ao que aconteceu previamente. Tal 
acontece devido à necessidade humana de ordenar 
para ordenar o conhecimento numa tentativa de o 
controlar, de o domesticar. Do mesmo modo, a dife-
rença ocorre quando determinada continuidade é 
interrompida. Da perturbação da passividade brota 
algo fortemente contrastante. O que existe neste mo-
mento não pode mais ser julgado segundo os mode- 
los aplicados outrora. Assim, cada novo fenómeno 
exige o surgimento de um corpo normativo paralelo. 
É segundo estes parâmetros que se dão as transfor-
mações criativas, segundo o conceito de ruptura. 
No período posterior à Segunda Guerra Mundial 
ocorreu uma efusão diversa de caminhos artísticos: 
Pop Art, Performance, Minimalismo, Arte Conceptu-
al, Land Art, entre outros. Cada uma destas propos-
tas amplificou a definição da arte. No entanto por 
volta dos anos setenta as alterações estabilizaram. 
Os artistas viraram-se para o questionamento dos 
conceitos de arte. A crítica passou a ser, também, 
um dos elementos a ter em conta para a constitui-
ção duma obra completa. Todo este contexto propi-
ciou uma reflexão sobre o término do modernismo e 
conduziu a um novo impulso criativo com uma forte 
vertente experimental. O media de eleição passou a 
ser o desenho. Depois de um momento de crise o re-
nascimento da criação assinalou-se pela tradução, 
de modo mais imediato, das ideias do artista. Assim, 
revelaram-se uma série de trabalhos em papel. 
O desenho enquanto obra de arte possui metodolo-

gias, técnicas e estilos plurais. 
O que acontece com a matéria do nosso estudo – o 
desenho, advém das mutações ocorrentes na prática 
criativa. Quando determinado modo de fazer é 
validado pela comunidade artística, rapidamente, 
ao mesmo, se manifestam oposições, rupturas, 
questionamentos, reacções. Portanto a avaliação é 
equacionada em constantes reformulações. Pode-se 
dizer que a História da Arte se denuncia através da 
história do desenho. Os paradigmas modificam-se 
levando ao acto de repensar a forma de utilizar esta 
linguagem, acção, ou serão os questionamentos 
experienciados pelo seu exercício que condicionam 
a alteração dos modelos?
Pelas palavras de Tony Godfrey: « These changes are 
difficult to gauge precisely: they are obviously not 
merely technical (the use of felt-tipped pens), nor 
merely stylistic (the recent prevalence of long, loopy 
lines), but, more significantly they are responses to 
problems in culture at large. »1

Contribuindo e, paralelamente a estas alterações, 
encontra-se o ambiente externo ao mundo da arte e 
a movimentação do artista no mesmo. 
São variadas as recorrências e os apontamentos 
a preocupações de âmbitos diferentes. Os autores 
sempre conceberam interpretações de alguma coisa. 

Para a percepção da obra de arte contemporânea 
revela-se essencial o conhecimento do seu contexto. 
Na actualidade o discurso artístico não é unica-
mente da ordem do sensível, motivo pelo qual o 
fosso entre a arte e o público não instruído, neste 
campo, é tão grande. A apreensão da obra não pode 
ser feita sem apoio por parte de um léxico, de outra 
ordem que não a meramente visual. A tarefa artísti-
ca de auto-sublimação do Homem vai implicar uma 
reflexão sobre questões do foro mais transcendental 
procurando uma articulação com o tipo de lingua-
gem expressiva utilizada.  
Defronte das dificuldades comunicativas da arte, a 
crítica de arte vai procurar funcionar como veículo 
interpretativo, fornecendo hipóteses de decifra-
ção ao observador. No entanto a leitura não será 
atingida como se duma tradução se tratasse, tal o 
grau de complexidade das componentes envolvidas. 

1 GODFREY, Tony, Drawing Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990, p. 7.
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Na elaboração da obra e no discurso sobre a mesma 
muitos problemas se levantam. A obra rege-se se-
gundo um código específico e a teoria procura qualificar 
e dizer o indizível. Ambas tarefas árduas. O acto de dese-    
nhar conjuga atitudes contraditórias, de alheamento e de 
intimidade, como refere o artista inglês Ian McKeever: 
«One is using an activity that is full of contradic-
tions, in that like a Mirror, a drawing allows aliena-
tion and intimacy to co-exist.»2

Claudia Betti e Teel Sale dizem-nos que o desenho 
tem uma componente democrática, pois pela sua 
simplicidade e humildade, é acessível a toda a 
gente. Segundo as autoras, a sua avaliação, no 
entanto, não é feita através do seu grau de aces-
sibilidade, mas pela sua intimidade e potenciali-
dade para trabalhar ideias. A isto chamam “visual     
thinking”. A chamada “literacia visual” provém da 
prática de fazer e observar o meio gráfico3.  

   A crítica vai ter também um papel de avaliação 
sobre a obra. Para tal procura observar através 
duma decomposição assente numa série de facto-
res. Na actualidade cumpre um papel que finaliza 
a obra. Sem um discurso com coerência histórica e 
estética não seria possível legitimar a manifesta-
ção artística, ou antes, ela não seria considerada 
artística. Tendo estes factos como dados assentes, 
parece-nos importante apontar as ditas considera-
ções críticas. São realizadas apreciações que carac-
terizam a obra em função do seu contexto histórico. 
A comparação existe relativamente às alterações 
histórico-sociais e às possibilidades oferecidas 
por cada época, o que aconteceu antes e, no caso 
de haver distanciamento suficiente, que influências 
provocou. Outra perspectiva pode ocorrer através 
duma apresentação da obra de modo a facilitar 
o acesso ao seu conteúdo. Resultado dum estudo 
crítico sobre determinado objecto é emitido um juízo 
de valor proveniente de um conjunto de reflexões e 
argumentos. Será este entendimento que permitirá, 
ou não, validar o feito e determinar o seu nível de 
pertinência. A linguagem crítica pode, também, 
aclarar aspectos que possam não ser de percepção 
imediata. Uma vez esclarecida a função da crítica 
e identificada a sua responsabilidade revela-se 

importante ressalvar a sua responsabilidade ética, 
no sentido de serem evitados comprometimentos 
condicionadores.   
O desenho é a técnica que permite uma maior rapi-
dez na transferência do impulso criativo mental 
para o papel. Ele materializa o que era da ordem 
do mental. O acto físico pode constituir-se de modo 
premeditado ou enquanto experiência processual 
compositora sem planeamento. Neste último caso a 
obra constrói-se ao ritmo da acção de desenhar. 
O desenho possui a capacidade de servir situações 
de maior controlo e outras, onde o acaso é o prin-
cipal interveniente. Entre estes pólos principais 
existe uma variedade de gradações que enriquecem 
o potencial do desenho. Na actualidade a importân-
cia do desenho consiste também na preferência da 
parte dos autores contemporâneos por determina-
dos media, e ainda pela quantidade e variedade de 
tipologias adoptadas. 
As suas características frágeis são motivo da sua 
fraca perenidade. O papel, enquanto suporte do de-
senho mais comum, é sensível à luz, logo não resiste 
à erosão do tempo. 
É acima de tudo a primeira marca humana, regis-
ta a permanência do gesto. O desenho é comum e 
acessível a todos: «It is accessible to everyone; it is 
literally at the tips of your fingers.»4

Seja qual for o momento histórico em que nos 
encontremos, ou o grau de evolução tecnológica, 
ele nunca deixa de ser a forma de expressão que 
permite maior flexibilidade. O desenho convoca 
sentimentos primordiais que testemunham a rela-
ção entre o Homem e o espaço apelando ao carácter 
metafísico da criação. 
«It is possible to envision a time when there wasn’t 
oil painting (before the fifteenth century), or vi-
deo art (before 1964), but drawing seems to have 
been with us always. »5 Revela-se assim enquanto 
primeiro contacto entre o Homem e o suporte. 
Testemunha a existência do corpo físico deste e as 
relações exteriores que estabelece.  

Desde a segunda metade do séc. XX foram surgindo 
determinadas perspectivas teóricas que vieram 
acompanhar o desenvolvimento da expressão grá-

2 Ibidem, p. 17.
3 BETTI, Claudia e Sale, Teel, Drawing: A Contemporary Approach, 4th ed. , Wadsworth, 2003, p. 4.
4 Ibidem, p. 33.
5 HOPTAM, Laura, Drawing Now: Eight Propositions, New York, MOMA, 2002, p.11.
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fica. Cada uma delas veio contribuir para a amplifi-
cação do conceito de desenho. Cada uma enalteceu 
certas particularidades em detrimento de outras. 
Em 1976, no MOMA, realizou-se a exposição Dra-
wing Now, enquadrada por Bernice Rose. A abor-
dagem da autora ao desenho fala do ponto de vista 
da criação. Todo o discurso teórico assenta numa 
perspectiva cronológica – de uma vertente mais 
autográfica a uma vertente mais conceptual. O 
desenho foi caracterizado como media principal de 
expressão. Em comunhão com a sua alegação, em 
Nova Iorque realizaram-se as exposições: American 
Drawing: 1963–73, no Whitney Museum of Ameri-
can Art e Twentieth-Century American Drawing: 
Three Avant-Garde Generation, em 1976 no Solo-
mon R. Guggenheim Museum. A ocorrência destas 
exposições quase em simultâneo veio demonstrar 
um esforço institucional para salvaguardar a 
produção gráfica e demarcar a sua presença futura. 
Contudo, nesta situação, os artistas apresentados 
eram aqueles já firmados no campo artístico, não se 
arriscando ainda a presença de jovens autores. 
Constatamos que o desenho tem vindo a ser obser-
vado de pontos de vista diferentes que vêm contri-
buir para a atenção sobre o assunto ser constante-
mente retocada. Aos poucos deixou de ser um servo 
de outras áreas para passar a ser considerado por 
si só. Acompanhando esta emergência multiplicaram-
-se os escritos. A nossa intenção sequente passa pela 
abordagem das leituras, a considerar mais rele-
vantes, para a afirmação do desenho contemporâneo. 
Na maioria dos casos serão assinaladas exposições, 
eventos ou publicações fundamentais para o estudo 
do tema. Este processo de estudo visa a justificação 
cronológica e ideológica do modo como se foi dando a 
conquista do lugar que hoje ocupa.

4.1.2
Desenho e Criação

Sobre a revelação /aparição do desenho: « Le dessin 
m’a toujours fasciné. Moyen d’expression pauvre, 
il rélève d’emblée la personalité et les dons d’un 
artiste. Impossible de paraître plus que l’on est, 
impossible de “tricher” avec un crayon et une feuille 
de papier. C’est l’enchantement ou l’ennui. »1 

O desenho é assim descrito como a mais genuína e 
humilde das artes. As suas características revelam-
-no como um esqueleto da criação. «Le dessin est 
l’expression la plus élémentaire d’une vision.»2 
Ele pode ser estrutura ou ser a própria obra. É 
revelador da habilidade e agilidade artística uma 
vez que se apresenta sempre a nu, não permitindo 
disfarces, como no caso da pintura. É autêntico pela 
possibilidade de percepção das atitudes e escolhas 
tomadas pelo artista e pela vertente manual impli-
cada que impõe um carácter autoral. 
Diferentemente das outras áreas visuais, o desenho 
é o único capaz de se aproximar de todas as demais 
práticas artísticas. Tal deve-se à sua capacidade de 
adaptação e versatilidade na esfera mental, reflexiva, 
e operativa, prática – desenho interno e desenho ex-
terno. E, por estes motivos, constatam-se dificuldades 
na tentativa para a demarcação de fronteiras, assim 
como para a fundação de critérios de avaliação. 
A sua natureza funciona como alicerce para as ou-
tras criações artísticas. As questões e preocupações 
levantadas pelos artistas vão sendo denunciadas 
através do desenho, uma vez que corresponde à sua 
essência a localização no momento inicial da criação. 

Como Emma Dexter afirma3, desenhar é ser humano, 
mas, podemos, ao mesmo tempo dizer que desenhar 
é o que nos diviniza. Isto pela componente criativa e 
inventiva envolvida no acto. Esta relação com Deus 
já teria sido feita em 1607, por Federico Zuccari 
como se explica mais à frente. 
O tipo de ligações estabelecidas que originam o 
surgimento de uma nova realidade existente no 

1 École Nacionale Supérieure dês Beaux-Arts, Paris, Cinquante ans de dessins américans 1930 – 1980, Dominique de Menil p.9.
2 Musée national d’Art moderne, Noir Dessin, Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou, 1993, p. 7.
3 Phaidon Press Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, London,  Phaidon, 2005, p. 6.
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suporte escolhido é da ordem do divino. Anterior-
mente e sobretudo no período renascentista havia 
uma identificação da capacidade criadora do artista 
como uma espécie de veículo para a expressão de 
uma entidade superiora. 
Actualmente pode-se considerar o desenho como 
uma afirmação deste poder fecundo humano. Para 
Dexter o desenho contemporâneo deve ser tido em 
consideração segundo duas perspectivas. A primei-
ra delas, e a que mais nos interessa neste momento, 
refere-se ao que chama de questão conceptual, 
na qual se realça a sua componente mágica, re-
montando à expressão dos antepassados primitivos 
nas cavernas. A destacar desde essa altura temos a 
componente simbólica do meio gráfico com conti-
nuidade na actualidade. A segunda perspectiva 
relaciona-se com o aspecto cultural do desenho, 
com concepções da experiência humana com as 
quais o desenho tem vindo a encontrar cumplici-
dades, como por exemplo a memória, a narrativa, a 
intimidade, a subjectividade, entre outras.

Bisonte ferido, pintura s/rocha, 1,27 m, França

Em Drawing Now, Bernice Rose efectua a ligação 
entre o desenho e a criação. Foi atribuída a ligação 
com a criação e invenção ao desenho, por volta do 
séc. XVI. Giorgio Vasari definiu o desenho como 
originário na mente do artista. Segundo as suas 
palavras, no livro Le Vite de Piú Celebri Pittori, Scul-
tori e Architettori, de 1550, «a pintura e a escultura 
são na realidade irmãs, nascidas de um mesmo pai, 

o desenho.» 
Zuccari, pintor maneirista e fundador da Academia 
de São Lucas em Roma, atribuiu ao desenho uma 
conotação metafísica, na qual o Homem funcionava 
como mediador entre Deus e o papel. Este reconheci-
mento do desenho foi também efectuado por Fran-
cisco de Holanda, pintor português e humanista que 
teve proximidade com Miguel Ãngelo. Identificava-se 
com o artista italiano para quem a Beleza não cedia 
a parâmetros matemáticos, sendo algo da esfera 
sobrenatural que provêm do Absoluto, de Deus.

Alexander Cozens, Study of a Sky

Os estudos de Alexander Cozens, Novo Método para 
apoio da invenção no desenho de composições 
originais de paisagens (1785), sobre a mancha, vêm 
fornecer uma nova perspectiva sobre algo que, an-
tigamente era visto como um entrave à imaginação. 
Cozens vai atribuir à mancha a característica de 
estimular a invenção e a imaginação. No caso deste 
autor, criava manchas artificiais por acção da mão. 
Leonardo da Vinci procurava formas do desenho 
nas manchas das paredes ou dos muros. A man-
cha, artificial ou natural, pode ser um meio para a 
utilização do acaso ou/e do erro para a produção de 
novas imagens. Segue um princípio semelhante ao 
dos desenhos surrealistas, tira partido de relações 
que se estabelecem mentalmente por associação de 
ideias/imagens/formas/palavras. A mancha estabe-
lece relações entre o claro-escuro incitando a for-
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mação de imagens. No texto em análise, a mancha 
é referida como modo de divergência relativamente 
à linha. Cozens utiliza-a para se aproximar da 
natureza, duma maneira natural de ver através de 
massas contrastantes, ao invés de linhas. Este modo 
de tratar o desenho valoriza a captação do instante 
sensorial. Aqui pode-se estabelecer uma ligação 
com a atitude dos impressionistas no que respeita à 
transmissão de sensações momentâneas. Este grupo 
utilizou a mancha como detalhe, essencialmente, 
para exprimir valores luminosos. 
Faz a transição entre a arte realista que visa a re-
presentação figurativa e a arte abstracta.
Joel Shapiro utiliza o negro como massa. Os seus de-
senhos preocupam-se, tal como as suas esculturas, 
com o preenchimento do espaço negativo. O controlo 
do negativo adquire aqui principal importância.

Joel Shapiro
Untitled, 1988
carvão e giz s/papel
151,1 x  100,3 cm

Em Drawing Today, (1990), de Tony Godfrey, no 
pequeno texto de Paul Valery que introduz a ex-
posição teórica fala-nos de desenho, mas na rea-
lidade as suas palavras poderiam adequar-se 
perfeitamente a uma descrição do acto criativo. O 
artista enquanto caçador que necessita atingir a 
satisfação duma necessidade de posse através da 
acção de captura resultante de uma combinação de 

habilidade, de aleatório e da ideia. O episódio mais 
remoto dirige-nos para as marcas das mãos deixa-
das pelos homens das cavernas. Existe uma história 
contada por Plínio e retomada por vários historiadores 
do desenho. Conta a lenda que uma jovem, terá ten-
tado preservar uma memória do seu amado. A história 
passa-se em Corinto e a rapariga seria filha do oleiro 
Butades de Sicyone. O jovem, objecto do seu afecto, 
teria de abandonar a cidade para uma longa viagem. 
Para conservar uma imagem que lhe desse algum con-
solo emocional, perante a perspectiva de tal ausência, 
a rapariga teria feito um desenho na parede da som-
bra projectada do rapaz.4 Este caso é o exemplo mais 
enunciado da criação pela linha. Aqui a linha marca 
uma presença, fixa uma memória.

4RODRIGUES, Ana Leonor, O Desenho Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Editorial Estampa, 2000, p. 21.

Lenda da invenção do 
desenho, desenho  a 
partir de um quadro 
de Jeanne-Elisabeth 
Chaudet de 1910

Vemos assim delineada a urgência do desenho, 
comum à arte, pela conservação de uma memória no 
tempo presente. Presente no instante da sua reali-
zação e presente no tempo futuro como marca de 
uma dada existência. 
O ressurgimento do desenho dá-se primeiramente 
por este ser o media que permite a tradução ime-
diata das ideias do artista e secundariamente pelas 
características versáteis do mesmo, vindo refres-
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car o ambiente artístico através de um retorno às 
origens.
Nas palavras de Godfrey « Drawing is both a physi-
cal thing and an act of sympathetic magic.»5  
Desenhar tem uma componente física, manual, 
representativa, e também, espiritual, intuitiva e 
mental. Deste modo os limites entre as definições de 
desenho e criação parecem esbater-se. A criação é o 
acto de dar existência, originar, inventar e imaginar.
Godfrey enuncia o poder evocativo do desenho. 
Permanece, desde a antiguidade, uma obsessão com 
a actividade de traçar linhas, de infligir marcas. 
Jordan Kantor6 atribui à realização contemporânea 
a autoridade principal de três autores: Joseph 
Beuys na Europa, Andy Warhol e Philip Guston 
nos E.U.A..  O que nos interessa, para este caso, é 
a personalidade de Joseph Beuys, como principal 
elemento na influência europeia. A sua acção forneceu 
um modelo de relacionamento com o passado histórico 
e pessoal causando eco nas obras dos artistas futuros.  
Tal compreende-se pela sua nacionalidade alemã. Beuys 
revela-se um autor a referir para esta relação entre de-
senho e criação pelo forte teor evocativo e místico da sua 
obra. O artista evoca significado. Os seus trabalhos valem 
enquanto intervenção e pelo elevado estado de espirituali-
dade. Procura integrar o passado espiritual num projecto 
futuro. Revela-se uma espécie de xamã. Procura ultra-
passar o irracional e o racional através da manifestação 
do “oculto”. Neste sentido estabelece uma relação com a 
natureza e com a espiritualidade cósmica de profundo 
respeito.

5 GODFREY, Tony, Drawing Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990, p. 9.
6 KANTOR, Jordan, Drawing from the Modern 1975 – 2005, New York, MOMA, 2006.

Joseph Beuys,
Hirschfusskreuz 2x,
1960,
óleo,
64,8 x 99,7 cm

Richard Long, A Line Made By Walking

O trabalho de Richard Long, A Line Made by Wallking 
(1967), veio introduzir rupturas no momento que sur-
giu. A obra não tem existência física o que parece ques-
tionar a acepção do desenho enquanto incisão que visa 
a perpetuação. O trabalho permanece através do seu 
registo fotográfico. A sua elaboração consistiu numa 
extensão ao processo do desenho que saiu da folha de 
papel para se expandir pela superfície terrestre. Para a 
execução da obra o autor não utilizou a mão para de-
senhar, mas antes, os pés: caminhou consecutivamente 
marcando uma linha recta no solo pela sua passagem.  
Ao mesmo tempo as características da ordem do 
mítico e universal são convocadas. Robert Smith-
son evidencia claramente estas ideias na sua Spiral 
Jetty (1970). Consiste num trabalho associado às 
manifestações de Land Art. O autor aglomerou mon-
tes de pedras respeitando o desenho de uma espiral 
de grandes dimensões. A obra podia ser vista no 
Utah, no Great Salt Lake. Foi sofrendo a erosão do 
tempo, existindo também em registo fotográfico e 
vídeo. Os autores de Land Art utilizavam a natureza 
como suporte e interveniente nas suas criações. 
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Robert Smithson, 1000 Tons of Asphalt, 1969, tinta, lápis e caneta

O desenho é das matérias artísticas mais difíceis 
de classificar, estudar, devido às suas constantes 
metamorfoses. É, no entanto, a arte prima, a que se 
encontra no início da expressão visual. Para além 
disso, ele suscita uma série de questões e complexi-
dades aplicáveis a qualquer artista contemporâneo. 
O desenho nasceu com a arte, ou a arte com o de-
senho, sendo por isso das mais antigas formas de 
expressão. Por muitas alterações que ocorram, como 
o surgimento de novos media, é sempre através dele 
que o artista recorre primeiramente, devido à possi-
bilidade de imediatez que este lhe confere. O Homem 
traduz em desenho externo o desenho interno que 
previamente idealizou. 

Preto e Branco

A relação entre o desenho e o negro é salientada por 
Tony Godfrey. Simbolicamente e, principalmente na so-
ciedade ocidental, existe uma associação com a morte, 
a escuridão, o nada.
No séc. XIX existe uma revisitação ao claro-escuro, o 
negro é utilizado para intensificar as cores contrastan-
do com as mesmas. No séc. XX há uma reafirmação do 
negro, da sua vertente luminosa, das suas propriedades 
específicas, do seu poder e seriedade. Podemos exem-
plificar com a imagem da obra de Robert Morris. É 
conotado também como um início, parte-se da imersão 

Robert Morris, Untitled (Firestorm Series), 1982, tinta, 
carvão, grafite e vários tipos de pigmentos pretos s/papel, 
seis painéis, cada 127 x 96,5 cm

O catálogo Noir Dessin, realizado partindo da 
primeira de uma série de exposições de desenho 
que ocorreram a partir de obras da colecção do 
Museu Nacional de Arte Moderna de Paris (Centre 
George Pompidou) é um bom exemplar da noção de 
criação através de algo que se impõe pelo contraste. 
Todo o conjunto de obras se articula à volta do uso 
da cor negra no desenho. Maioritariamente, surge 
da oposição do negro do material utilizado ao bran-
co do suporte. O desenho é apresentado partindo da 
depuração cromática, existindo por oposição entre 
o preto e o branco. Metaforicamente é estabelecida 

no negro, no interior para qualquer outra coisa. 
Muitas vezes a imagem é absorvida pelo negro, po-
dendo este destruí-la. Por outro lado, quando se impõe 
relativamente ao espaço/suporte branco, é considerada 
como afirmação. O preto no branco esclarece a imagem, 
informa ou forma-a. Desta oposição nasce a expressão 
gráfica. É curiosa a ligação com a expressão portu-
guesa «pôr o preto no branco»; diz-se do registo escrito 
de uma vontade ou um contrato, ou seja, clarificar as 
coisas, bem definir. O desenho nasce desta mudança 
que acontece no suporte, passando de um estado neu-
tral que suscitava apenas indiferença para um estado 
demarcado, significante, e por isso, conotado de um 
novo sentido sensorial. 
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uma relação entre a noite e o dia. 
 A exposição explora tecnicamente e simbolica-
mente a utilização da grafite, do carvão e da tinta. 
O negro resulta da mistura de todas as cores. 
É simbolicamente associado à morte (no mundo 
ocidental), ao caos, ao nocturno, ao indiferenciado. 
Faz-se uma ligação a estados de espírito e ao uni-
verso mágico e misterioso. 
Determinados artistas empregam o negro por coin-
cidência de identificação com uma filosofia orien-
tal ou com determinado sentido estético. Citando 
Matisse: « O negro é uma cor» Deste ponto de vista 
o negro é luz. Absorve toda a luz. 
O negro associa-se rapidamente à cultura oriental, 
mais facilmente, se falarmos do desenho que utiliza 
como instrumento o pincel. Este momento, no texto, 
oscila entre o desenho de contorno e a massa da forma 
a representar. O desenho surge por oposição entre o 
preto e o branco, realçando-se mutuamente. É a rela-
ção entre luz e sombra que parece estar aqui descrita. 
O desenho nasce quando estes dois ambientes se 
tocam. Pode surgir do traço sobre a superfície branca 
do papel ou inversamente tornando-se o branco o 
elemento que se impõe ao nascimento de determinada 
forma. Um ou outro sistema podem representar o 
mesmo mas, em negativo. 
A acção humana sobre a superfície, usualmente plana, 
que se apresenta à disposição do gesto provoca a alte-
ração nesse objecto originando algo com determinado 
sentido. O desenho nasce dessa atribuição de signifi-
cado a algo que se mostrava anteriormente neutro, 
desprovido de sentido. Desde a antiguidade que são 
feitas várias associações da ordem mística e mitológi-
ca ao negro de modos opostos. 
Por um lado é associado à escuridão e tem uma grande 
carga simbólica que o associa à morte. A ele se con-
trapõe a luz. No contexto do pensamento sobre a 
criação do mundo a luz simboliza o princípio criador. 
O branco traduz a luz.
No cristianismo há uma representação da criação 
através de uma iluminação e da morte através das tre-
vas. A compreensão da arte gótica vai ser importante, 
uma vez que ela se constitui pelo enaltecimento da 
luz. Surgiu na Île de France, centro do reino de França, 
por meados do séc. XII, estendendo-se até ao séc. XV. 

A denominação surgiu de uma significação pejorativa 
através duma comunicação de Rafael ao papa Leão 
X. Era sinónimo de bárbara, godos. O gótico diverge 
tal atitude justifica-se pelo contexto em que surgiu, 
no apogeu renascentista. O gótico diverge pela sua ver-
ticalidade e pela impressão de elevação espiritual que 
transmite.7

Esta arte revela a evolução nos conhecimentos e 
técnicas da altura. Exprimia a religiosidade do final 
da Idade Média, ligava a luz da razão à da revelação 
divina – o Homem na terra e Deus nos céus. As inova-
ções técnicas permitiram uma elevação das catedrais 
e uma maior elegância de toda a massa. Com a nova 
distribuição do peso as paredes deixaram de ser um 
mero suporte da cobertura para passarem a permitir 
a criação de largas janelas. Deste modo, todo o interior 
era enriquecendo pela iluminação exterior. A estética 
gótica alterou o ambiente interior das catedrais pas-
sando a fazer uso da cor. A verticalidade e a luminosi-
dade vão confirmar o pensamento teológico da época 
segundo o qual – Deus é Luz.

Alambique e outras bizarrias, em 
Lonicerus, Botanicon, 1565

«Deus é luz. Desta luz inicial, incriada e criadora, par-
ticipa cada criatura. Cada criatura recebe e transmite 
a iluminação divina de acordo com a sua capacidade, 
isto é, segundo o lugar que ocupa na escala dos seres 
[…]. Proveniente de uma irradiação, o universo é um 
fluxo luminoso que desce em cascatas, e a luz que 
emana do Ser primeiro instala no seu lugar imutável 
cada um dos seres criados. Mas ela une-os a todos. 
Laço de amor; irriga o mundo inteiro, estabelece-o na 

7A arquitectura gótica pouco difere da arquitectura românica, estruturalmente. A planta apresenta três ou cinco naves com ou sem transepto e uma ou mais ab-
sides. A característica distinta do gótico consiste na existência de nervuras cruzadas apelidadas de “ogivais”. Este sistema construtivo lançava as pressões para os 
pilares interiores e para fora do edifício, para os arcobotantes que as transferia para os contrafortes. No entanto ocorreram alguns desmoronamentos que levaram 
à avaliação sobre as ogivas mais, enquanto sistema decorativo do que auxiliar construtivo. Em várias situações multiplicaram-se o número de ogivas no intuito de 
aumentar o efeito dramático do edifício. Do mesmo modo a altura das catedrais prolongou-se desenvolvendo uma maior aproximação ao céu. 
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8 PINTO, Ana Leonor; Meireles, Fernanda; Cambotas, Manuela Cernadas, Cadernos de História da Arte - 5, Porto, Porto Editora, p.14. a partir de Georges Duby; 
citando e glossando São Dinis, em O tempo das Catedrais, colecção Nova História, 8, Editorial Estampa, 1993, p. 105.
9 Uma série de historiadores caracterizaram pejorativamente a Idade Média, como sendo, um período “negro” na história. Isto devido ao obscurantismo criado 
pela religião. Hoje é reconhecido que o facto da razão se encontrar ao serviço da religião, provocou, em parte, um retrocesso no desenvolvimento em diversas áreas 
do conhecimento. No entanto, é errado pensar que os pensadores da altura tinham somente a fé como impulsionadora do pensamento. Muitas das criações da 
Idade Moderna tiveram a sua introdução nos estudos dessa época mais remota.
10 MASSINORI, Manfredo, Ver Pelo Desenho, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982, p. 17.

Miniatura do livro de cirurgia de Rogério 
de Salermo, De plusiers  indispositions

Assim, do mesmo modo que se faz a conexão entre o 
negro de um ponto de vista negativo para a criação, 
como absorvente da energia criativa, o inverso tam-
bém acontece. O negro serve para delimitar fron-
teiras, logo para desenhar. 
Referindo uma perspectiva artística bem mais pró-
xima, relativamente às anteriormente referidas, a 
arte abstracta de Malevitch e Kandinsky privilegia 
o contraste do preto e branco. A depuração visual e 
os ritmos criados sustentam-se nessa oposição para 
a experiência estética ter lugar. 
A utilização de materiais mais modernos como a 
caneta de feltro ou o acrílico oferece novas possi-
bilidades expressivas, como é o caso de algumas 
obras de Jean Dubuffet. 
Alguns artistas, como Richard Serra desenvolvem um 
culto pela cor negra, como delineadora, como forma. 
A grafite quando utilizada em grande quantidade 
adquire um aspecto metálico do qual alguns tiram 
partido. 
Ao abordarmos o negro e o branco, o seu relaciona-
mento, estamos claramente a delimitar o discurso 
ao campo do desenho através de um depuramento 
visual. Constatamos que ele é, tal como descreve 
Manfredo Massinori:

«simples sinal visível numa superfície, para des-
crever ou explicar um mundo de fenómenos; ins-
trumento tão simples mas, ao mesmo tempo, tão 
intrinsecamente elástico que permite a narração, 
dos mais diversos modos, da complexidade, e cada 
vez mais dilatável para cobrir a possibilidade ex-
pressiva.»10

ordem e na coesão e, porque todo o objecto reflecte 
mais ou menos luz, esta irradiação, por uma cadeia 
contínua de reflexos, suscita, desde as profundidades 
da sombra, um movimento de reflexão, para o foco do 
seu irradiamento.[…] Luz absoluta, Deus está mais 
ou menos velado em cada criatura, consoante ela é 
mais ou menos refractária à sua iluminação; mas cada 
criatura o desvenda à sua medida, pois liberta, diante 
de quem a observar com amor; a parte de luz que tem 
em si. Esta concepção contém a chave da nova arte, 
da arte de França, de que a abacial de Suger propõe o 
modelo. Arte da claridade e de irradiação processiva.»8

Na segunda metade do séc. XVIII surge o iluminismo, 
enfatizando a razão e a ciência como forma de explicar 
o Universo. Para os autores inseridos neste espírito 
existia a concepção, segundo a qual, se encontravam 
a “iluminar” as pessoas com conhecimento. Foi o 
chamado “século das luzes” por oposição à apelidada 
“Idade das Trevas”, que corresponde à Idade Média9. 
Para o iluminismo a razão humana era considerada 
o caminho para a compreensão da realidade e para 
a transformação de todas as áreas da vida desde as 
ciências à religião. Pretendia-se realizar uma liberta-
ção do Homem de preconceitos dando lugar à elabora-
ção de juízos racionais - «Sapere aude!» que significa: 
«Tem coragem de te servir da tua própria inteligência.» 
Iniciou-se em Inglaterra com Locke, desenvolvendo-se 
em vários sentidos, culminando em Kant. Consistia 
numa confiança na razão e no seu uso levando ao 
progresso e liberdade, à felicidade humana. A crença 
assentava numa modificação da sociedade, da política, 
da educação e da administração. 
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4.1.3
Desenho enquanto Marca

«To live is to leave traces.» 1

Em Drawing Now, Bernice Rose procura fornecer uma 
definição genérica do que pode ser desenho. Para isso 
refere a sua natureza enquanto marca: «...drawing is 
simply marking on a background surface with any im-
plement to create an image.»2   Partindo deste pressu-
posto, para a criação de um desenho, é necessário um 
instrumento riscador ou incisivo, um suporte e, uma 
intenção. Tony Godfrey oferece-nos uma possibilidade 
de interpretação semelhante «Drawing is everywhere.
Wherever two objects or two materials touch (stick 
and railing, pencil and paper, liquid and earht, rubber 
and tarmac) evidence of their meeting is left behind.»3  
Assim, o desenho resulta da marca deixada pelo 
encontro entre dois elementos distintos. O momento 
de contacto será aquele em que se dará a génese de 
desenho.
Tentamos imitá-lo, representá-lo ou conceptualizá-
-lo através da atribuição de significação a formas 
anteriormente neutras ou desprovidas de sentido. 
O tipo de marcas podem ser provocadas com inten-
cionalidade ou ser ruído proveniente do material 
utilizado. Estas afirmações são claramente traduzi-
das através do trabalho da autora contemporânea 
Susan Collins. Trabalha com as marcas deixadas 
por objectos ou acções. Transforma o acidental em 
algo intencional e com carácter permanente. 

1 Walter Benjamin, Reflections, DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The 
Primary Means of Expression, London, Black Dog Publishing, 2007, p. 72.
2 ROSE, Bernice, Drawing Now, New York, Museum of Modern Art, 1976, p. 10.
3 GODFREY, Tony, Drawing Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990, p. 9.
4 Au Fil du Trait de Matisse à Basquiat assinala uma exposição de desenho apresentada no Museu de Arte Contemporânea de Nîmes, em França, em 1998.

Susan Collins,
No. 2 (em séries), 2004,
verniz vermelho e ad-
esivo de vinil

Susan Collins Work on it, pormenor, 2002, mesa nova e adesivos de vinil, 
73 x 115 x 78 cm

Tony Godfrey refere as argumentações de Philip Raw-
son que ponderam o desenho enquanto linguagem. 
Para Godfrey a resposta é clara, o desenho não comu-
nica do mesmo modo que uma linguagem. Atenta para 
que em vez de o pensarmos enquanto uma espécie de 
idioma devemos encará-lo como vestígio de determi-
nada acção. Tal como a pista perseguida pelo detective, 
as marcas do desenho podem-nos possibilitar a deci-
fração de certo enigma, relação, coerência. Podemos 
dizer que daqui provêm as acusações de hermetismo 
da arte. 
É da compreensão da necessidade de responder à 
satisfação de um desejo, da perseguição de alguma 
coisa, de uma compulsão que aqui se trata, como 
o autor tão bem descreve. Se partirmos da reflexão 
sobre o título do catálogo Au Fil du Trait de Ma-
tisse à Basquiat4, no seguimento do traço, podemos 
compreender o comentário que se procura efectuar. 
A denominação é apresentada como acção que se 
efectua ou se pretende realizar – uma busca, uma 
investigação ou pesquisa. O traço surge como a 
coisa que se persegue, portanto, como elemento 
autónomo que impõe a sua vontade, direcção es-
pecífica. Tais modificações testemunham as trans-
formações estéticas na situação da Arte. Ainda 
no mesmo catálogo, Guy Tosatto realça a relação 
existente entre o desenho e o corpo. O desenho é 
a marca do corpo, o seu vestígio. Existe a par com 
uma vontade de permanência. Por sua vez, o desejo 
de conservar uma imagem, uma memória, comanda 
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a mão no registo. Todo este desempenho se motiva 
pela ambição de ultrapassar a morte.
O corpo é um dos principais assuntos da criação 
contemporânea. A sua presença existe em oposição 
ao transcendental. Havendo uma obsessão na sua 
extensão e combinação. Mantendo a preocupação 
com o corpo, surge-nos o trabalho de Giuseppe Pe-
none. Para este o desenho é uma forma de contacto 
entre o corpo e o mundo. A sua obra gráfica resulta 
da pressão exercida por determinadas áreas da pele 
sobre um suporte. A impressão, daí resultante, é 
fotografada no intuito de originar uma projecção 
a uma escala ampliada. Subsiste uma articulação 
de juízos entre um micro e um macro cosmos. Para 
além disso o autor pretende ressalvar a ideia de 
desenho enquanto processo de toque visual. Na 
maioria dos casos o seu trabalho debruça-se essen-
cialmente sobre a natureza. Realiza em algumas 
situações o desenho por camadas. (A primeira ca-
mada é realizada a ver o motivo e a lápis. A segunda 
camada é tratada a pena, consiste numa reprodução 
do modelo, mas agora com determinado grau de 
distanciamento. Por último, revela um gesto ener-
gético a tinta da China. Utiliza, para este processo, 
folhas transparentes que são, posteriormente, 
sobrepostas.)
Em Drawing A Contemporary Approach (1980) con-
sidera-se o acto de marcar como um impulso, sendo 
a afirmação do desenho a declaração desse impulso. 
Segundo a leitura um desenho pré-histórico tem o 
mesmo tipo de necessidade demarcativa que um 
graffiti contemporâneo. A noção de marca é apontada 
como sendo essencial para a compreensão do media.

Actualmente acontece uma consciencialização da 
importância do desenho para o acto criativo, origi-
nária do alargamento das suas fronteiras. 

Guiseppe Penone, Lip, 1982, carvão s/papel, 233,7 x 598,2 cm

Em Vitamin D New Perspectives In Drawing (2005)5, 
Emma Dexter começa o seu texto com a afirmação 
«To draw is to be human». Quer com isto referir as 
familiaridades que desenvolvemos com o desenho 
desde que existimos. A nossa relação com este 
modo expressivo vai-se alterando. À medida que 
acompanha o nosso contacto com o mundo, passan-
do de uma fase de maior ingenuidade e simultânea 
impulsividade a outra de maior controlo em que se 
respeitam determinados cânones. A criatividade e 
a imaginação encontram-se, muitas vezes, na busca 
da inocência de outrora ou no seu inter-relaciona-
mento com as referências apreendidas. O desenho 
pode também ser utilizado para satisfazer uma 
necessidade esclarecedora implicando determinado 
rigor. É o caso do desenho que mapeia e planifica. 
Atendendo a estas funções mais operativas assume 
a capacidade esclarecedora e comunicativa. Não 
raras vezes falamos de necessidade, desejo, von-
tade e marca. O desenho é das primeiras formas de 
comunicação visual, assinalando a existência do que 
o faz e, por vezes também, uma ideia de posse relativa 
ao objecto representado. Esta noção de procura de 
domínio sobre algo constata-se, também pela necessi-
dade humana de marcar o suporte como modo de 
assinalar a quem pertence. Isto é visível na atitude 
dos graffiters que estão muitas vezes a demarcar a sua 
zona de circulação, de permanência. É também consta-
tável na marcação do gado como forma de controlar o 
seu número e de identificar o dono. Estes são apenas 
alguns dos exemplos possíveis. O desenho é parte 
integrante do relacionamento do Homem com a sua 
envolvente, com o espaço em que se move, com a 

5 O livro em análise consiste numa amostra de 109 artistas emergentes desde 1990 até ao momento do seu lançamento. Partindo de uma crescente valori-
zação do desenho na arte contemporânea, em feiras, bienais, galerias, os envolvidos na produção deste objecto procuraram apresentar um vasto grupo de 
atitudes ou propostas para a adopção desta técnica criativa.
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própria natureza. 
A sua concepção enquanto marca está fortemente 
ligada à memória. O acto de fazer necessita do 
exercício desta. A marca que fica registada pretende 
apelar à memória de algo ou, tão simplesmente, 
daquele que a originou. Deste modo através do meio 
gráfico conserva-se e reproduzem-se ideias, ima-
gens, reminiscências. O modo como é feita a marca, 
o tempo de observação e de acção vão determinar o 
tipo de informação inscrita. Segundo Claudia Betti 
e Teel Sale a velocidade na execução, um desenho 
do tipo gestual capta a totalidade do objecto, mas 
não transmite uma informação precisa sobre as 
suas partes. Contrariamente, um movimento lento 
realiza uma inspecção aprofundada do tema, caso 
do desenho de contorno. O desenho gestual tem as 
propriedades de conseguir uma reprodução onde se 
transmite a relação espacial, a forma, a proporção, 
os planos e volumes, tudo isto no formato de apon-
tamento. Isto é, de modo resumido, esboçado. Desta 
forma, quando realizamos uma leitura sobre a ima-
gem bidimensional apercebemo-nos facilmente da 
relação íntima e física do artista na actividade. Fica 
assim traduzida uma energia vital, a mesma que 
motiva todo o impulso criativo. 

Desenho gestual
Robert Smithson
Untitled (four 
Heads), 1957
lápis s/papel

Desenho de contorno
Egon Schiele
Nu recostado, 1910
grafite
55,7 x  37 cm 

Desenho de contorno
David Hockney
Kasmin in India, 
1977
tinta,
35,5 x 43 cm

Podemos exemplificar com a produção gráfica de au-
tores como Käthe Kollwitz, Claes Oldenburg, Georg 
Baselitz, Honoré Daumier, Jody Pinto e Alan Saret.
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Claes Oldenburg, Proposed Colossal Monument  for Central 
Park, 1967, grafite e aguarela s/papel, 56,3 x 76,2 cm 

Georg Baselitz
A respigadeira, 1978
óleo e têmpera s/tela
330 x 250 cm 

Daumier
Açougeiro a trabalhar, aguarela, 
caneta, tinta preta e carvão

David Hockney
Peter, Hotel Regina, 
Venice, 1970
tinta
43 x 35,5 cm

Philip Pearlstein, Untitled, 1970, grafite s/papel,
48,3 x 61 cm 

Pablo Picasso
Ricciotto Candulo, 1918
lápis s/papel
35,4 x 26,2 cm
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No desenho de contorno, a observação é muito mais 
preciosista. O grau de informação que se obtém 
aumenta proporcionalmente com o tempo de visua-
lização. Para este caso temos os desenhos de David 
Hockney e Philip Pearlstein. Hockney foi influencia-
do por Picasso. A partir do estudo que efectuou com 
o desenho criou um estilo próprio e diferenciador. 
Pearlstein desenvolveu exaustivamente a temática 
do desenho de nu. As figuras são representadas for-
malmente. No tipo de execução existe uma tentativa 
de esconder o autor, ou seja, deste não ser detectado 
no traço.

Na actualidade a acção da mão no desenho é reequa-
cionada. O modo de dizer em desenho não correspon-
de mais aos padrões académicos ou às expectativas 
de equilíbrio e harmonia de tracejado. Determinados 
artistas impõem um estilo extremamente revelador 
do seu modo manual de fazer. Raymond Pettibon 
desenvolve uma gramática expressiva própria justa-
pondo à criação linear, similar à banda desenhada, 
texto. Deste modo aproxima a arte da cultura popu-
lar desfazendo estereótipos. É um regresso a uma 
espécie de impulsos mais primitivos no modo de agir 
e uma contradição da estética mais racional e calcu-
lista da arte conceptual e minimalista. 

Raymond Pettibon, No Title (Christy mathewson, The), 2002, 
caneta e tinta s/papel, 44,5 x 56,5cm

Antonin Artaud denota uma necessidade de exercer 
violência sobre o corpo. As imagens que cria são 
ricas em intensidade dramática apelando ao ques-
tionamento sobre a sua morfologia e à capacidade 
de resistência a forças externas. 
O corpo descrito por Jean Fautrier parece transfor-
mar-se em transparência, diluindo-se em transcen-
dência.

Günter Brus, coerentemente com a sua participação 
no grupo dos activistas vienenses, cria imagens 
com forte grau de violência, pela deslocalização do 
membro sexual. O Feio é aquilo que está deslocado 
do seu contexto, por isso torna-se repugnante.
Paul McCarthy e Mike Kelley exploram temas abjec-
tos, a repressão e assuntos tabu. Matthew Barney 
relaciona o mito, a história, a biologia com o pro-
cesso criativo. Marlene Dumas e Kiki Smith abor-
dam a temática do corpo nos seus trabalhos. Dumas 
cria figuras ambíguas e andróginas, inquietantes e 
fascinantes, indefiníveis. 

Günter Brus
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Paul McCarthy, Face, Head, Shoulder Painting Wall, Black Line, 1972, per-
formance/vídeo, séries de fotografias

Matthew Barney,
HYPERTROPHY (Incline), 
1991,
vinil reflector de luz, geleia 
de petróleo, e lápis s/papel,
26,2 x 29,2 x 3,2 cm 

Marlene Dumas,
Chlorosis (Love sick), 1994

Kiki Smith, Untitled (Woman with Bird), 2003, tinta s/papel,  cada 
51 x 76 cm 

O corpo é abordado por uma série de autores segun-
do perspectivas diferentes. No período da primeira 
Grande Guerra a abordagem ao corpo relacionava-
-se com a morte e a destruição. David Olère repre-
senta o horror da 2º Gerra Mundial. Depois da se-
gunda Grande Guerra o corpo passa a ser pensado 
de modo performativo, o corpo é acção e instrumen-
to, é expressão. O corpo pode ser politizado quando 
relacionado com ideias de posse. O espaço do corpo 
e as suas fronteiras, o seu lugar e as expectativas 
sociais que sobre ele recaem. Pode ser sexual e 
político se usado para desmantelar normas, caso 
de atitudes feministas. O corpo relacionado com a 
tecnologia torna-se híbrido. Do mesmo modo pode-
-se revelar obsoleto. O corpo na contemporaneidade 
apresenta-se muitas vezes fragmentado. Pode ainda 
ser utilizado como corpo suporte.
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David Olère, 1945

No contexto da arte ocidental o desenho é, habi-
tualmente, discutido relativamente à ideia e ao 
trabalho acabado. Inicialmente eram-lhe atribuídas 
técnicas e ferramentas específicas. A partir do séc. 
XX assiste-se a uma expansão dos seus domínios. 
O desenho está presente no quotidiano, seja no seu 
modo mais tradicional, no design dos objectos do 
dia-a-dia ou mesmo nas paredes do espaço urbano 
– através por exemplo do graffiti. É a marca da 
intervenção humana no mundo – exprime, por-
tanto, o modo como o Homem se relaciona com o 
que o envolve. Existe nos edifícios, na demarcação 
dos territórios, nos próprios movimentos do corpo 
humano.
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4.1.4
Suporte

«Drawing is something where you have a really di-
rect, immediate relationship with the material, with 
the paper and pencil in front of you. So you make a 
mark, and then you make another mark in relation to 
that mark, whereas with a lot of my sculpture, I have 
a concept, and then it’s labor. With drawing, you’re 
in the present. In drawing you take physical energy 
out of your body and put it directly into a page. »1

O desenho consiste na primeira manifestação 
artística humana e, comentando-se como disciplina 
ou não, acompanha, ou antes, adapta-se à experiên-
cia humana assumindo várias formas. Esta activi-
dade é normalmente vista de um ponto de vista ma-
terial – como expressão gráfica sobre um suporte.
O suporte do desenho é espacial e temporalmente 
variável. Ao longo da história cada sociedade elegeu 
determinada superfície, passando pelo chão, pelas 
grutas, pelas paredes, pelos vasos, por tábuas, 
até se chegar à disseminação do papel. Este apoio 
ao desenho acabou por ser o eleito de uma forma 
genérica dadas as suas características físicas e 
o seu preço. O formato da folha levanta algumas 
questões, uma vez que impõe um limite rectangular 
às obras. Alguns autores vão-se debruçar sobre este 
aspecto. 
Anna Sigmond Gudmundsdottir é conhecida pelas 
suas intervenções nas paredes das galerias. Os seus 
trabalhos oscilam entre a classificação de graffiti 
ou instalações. Nas suas criações aglomera uma 
diversidade de estímulos visuais, do desenho ao 
texto, à cor. O aspecto caótico das suas obras parece 
descrever o multiculturalismo da actualidade. 
Dan Perjovschi, de modo semelhante à autora anteri-
or, desenvolve o seu trabalho nas paredes ou no chão 
dos museus e galerias. No entanto não se considera 
um artista de graffiti, antes de jornal. Considera a 
sua obra como algo em permanente continuidade. Os 
desenhos que faz são normalmente um comentário 
irónico à política e crítica da sociedade.

1 Kiki Smith, DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The Primary Means of Ex-
pression, London, Black Dog Publishing, 2007, p. 250.

Outro exemplo contemporâneo da utilização de um 
suporte que não o convencional é o caso do artista 
Grayson Perry. O autor realiza uma combinação de 
técnicas - o desenho e a cerâmica. Deste modo pro-
cura uma combinação entre o artesanato e as “Belas 
Artes”. O tipo de expressão gráfica que utiliza é 
atraente e decorativa no intuito de disfarçar a gra-
vidade das temáticas abordadas (temas traumáti-
cos para a sociedade). O seu estilo está entre a arte 
naïve e outsider.

Anna Sigmond Gudmundsdottir, One pink pig inside of one-way vision 
screen, 2002, técnica mista  s/parede, instalação na Manifesta 4, Frank-
furt, Alemanha

Dan Perjovschi, White Chalk, Dark Issues, 2003, giz s/parede, dimensões 
variáveis, Kokerei  Zollwerein, Zeitgenössische Kunst and Kritik,Essen, 
Alemanha
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Grayson Perry, Wisdom is Cool, 2004, cerâmica envidraçada, 47 x 25 cm

O próprio corpo humano tem sido empregue como 
suporte do desenho. Dr. Lakra é um artista de tatua-
gens que transportou este tipo de estética para a 
superfície bidimensional das folhas de jornais ou 
revistas desenhando sobre as figuras presentes nas 
imagens que aí se encontram. Aplica-lhes uma espé-
cie de graffiti físico alternando, nesta atitude, entre 
a cultura popular e a “Alta Arte”. 
Há também a existência de um outro tipo de su-
porte, cuja dimensão nem sempre é finita do modo 
a que estávamos anteriormente habituados. Esta 
alternativa consiste no computador. No séc. XX 
foram introduzidas novas tecnologias na arte. O de-
senho ganhou força e vitalidade com este seu novo 
suporte, devido à sua capacidade de flexibilidade. 
Como antecedente destas actuais metodologias 
podemos apontar Andy Warhol. O autor interessa 
pela sua adopção de processos tecnológicos como 
métodos de reprodução e a fotografia em conexão 
com o desenho. Existe, deste modo, um afastamento 
do carácter manual e subjectivo da disciplina. Uma 
nova atitude, própria da Pop Art, consiste num olhar 
irónico sobre o relacionamento entre o indivíduo 
e a sociedade capitalista. Articulam-se questões 
formais, mecanicistas. A Pop Art elabora um questio-
namento irónico a par com uma atitude céptica.

DR. Lakra, Untitled (Vea), 2004, tinta s/revista, 26 x 30, 5 cm

Andy Warhol, Ten Dollar Bill, 1962, grafite e aguarela s/papel, 25,4 x 58,4 cm

Robert Groborne utiliza o computador para o 
desenho. A diferenciação visual entre o desenho 
manual e o desenho apoiado na tecnologia é vísivel 
pelo “ruído” deixado pela máquina sobre o papel.
Simon Faithfull é um autor contemporâneo que faz 
uso das novas tecnologias. Realiza uma combinação 
da interpretação paisagística tradicional com tec-
nologias digitais. As suas linhas aparecem pixeli-
zadas havendo sempre um contraste entre o traço 
branco em fundo negro ou o inverso.
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Simon Faithfull, dreamland_coaster, a partir das séries “Dreamland”, 
2003, desenho PDA , dimensões variáveis

Éric Mézil, no catálogo Au Fil Du Trait de Matisse 
à Basquiat, (1998), articula questões relativas às 
ideias de cheio e vazio. A visão defende que o sur-
gimento do traço acontece por estímulo do vazio. 
O papel transforma-se, aqui, numa translação da 
natureza – é preenchido pelo vestígio do gesto hu-
mano, assim como a Terra é habitada por diversos 
seres vivos dadas as suas características férteis. 
Esta oposição assemelha-se à relação entre branco 
e negro que se encontra na fase inicial do processo 
de desenho. A figura surge por oposição a um es-
paço neutro.
O corpo no desenho assume uma importância próxi-
ma à do contraste entre a figura e o fundo. A figura 
surge por oposição a um espaço neutro, é colocada em 
evidência pela sua relação com essa zona. Para Massi-
nori o desenho existe devido à relação entre enfatismo 
e exclusão, intervenientes no processo criativo.2

Na representação determinados elementos ou 
características são valorizados em detrimento de 
outros, apontados sumariamente. 
Segundo Claudia Betti e Teel Sale, a partir do séc. 
XX a abordagem ao espaço pictórico altera-se. 
Por exemplo, os fotorealistas, como Richard Estes 
e Chuck Close, produzem uma representação fiel 
ao que é captado pela câmara. Conservam-se no 
seguimento do chamado espaço ilusionista. Por 
outro lado, ao Minimalismo interessa o posiciona-

2 MASSINORI, Manfredo, Ver Pelo Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comunicativos, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982, pp. 69 – 88.

mento do observador para a leitura e construção 
da obra. A experiência torna-se diferente para cada 
observador. A introdução mais significativa na arte 
do séc. XX consiste no uso da grelha. Este elemento 
fornece um distinto modo de elaborar a composição 
e revela-se um útil instrumento para a variação de 
escala. Divide a imagem em unidades ou segmen-
tos. A grelha tornou-se no método compositivo de 
eleição para a contemporaneidade.

Richard Estes, Times Square às 3h53 da tarde, Inverno, 1985, óleo s/tela, 
68,6 x 124,5 cm

Chuck Close,
John, 1971-2,
acrílico s/tela, 
254 x 228,6 cm 
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Ao falarmos do suporte da produção visual, não 
podemos deixar de tocar no nome de Frank Stella. Todo 
o corpo de trabalho do autor orienta-se em torno de 
questões sobre o espaço. A sua obra é constituída pela 
subversão do rectângulo tradicionalmente associado à 
produção pictórica. A sua atitude vai conduzir a obra 
duma associação bidimensional a uma tridimensional.

Frank Stella, Estudo para De la nada Vida a la nada Muerte, 1965, tinta s/ 
papel milimétrico, 21,5 x 27,9 cm

Para além desta alteração de formato ocorreu, no 
seio do grupo de expressionistas abstractos, a nega-
ção das limitações da pintura. Deste modo, a obra 
estende-se no espaço em continuidade. 
O período pós-modernista vai, por sua vez, empre-
gar toda uma panóplia de espaços pictóricos, 
conjugando muitas vezes mais do que um em simul-
tâneo. Esta postura é exemplar da exuberância 
de imagens, estilos e técnicas característicos. Em 
diversas posições a forma encontra-se ao serviço do 
conteúdo. 
Na composição contemporânea existe uma tendên-
cia para a sobreposição de imagens. A composição 
forma-se, em várias situações, por layers. 
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4.1.5
A Linha

«There is no such thing as a line, only light and 
shade.»1

Alfred Hitchcock, Saboteur (Statue of Liberty struggle sequence), 1942, 
lápis s/papel, 23 x 20 cm

Bernice Rose procura aproximar-se de uma possível 
definição do desenho através da abordagem a alguns 
dos seus elementos, como é o caso da linha. Quando se 
fala em desenho as atenções costumam direccionar-se 
para ela, a par com o ponto e plano. É de referir sobre 
este aspecto a obra de Wassily Kandinsky, Point, Ligne 
et Plan (1926) que pretendia ofertar uma gramática à 
criação bidimensional. 
A linha é considerada como delimitação e coman-
do. Aponta determinada rota a seguir e define os 
contornos. O desenho que recorre constantemente 
à linha é duma ordem mais abstracta, mental e 
analítica. Isto, porque a linha não existe na na-

tureza.  A apreensão do espaço no renascimento era 
configurada por meio de “uma janela sobre o mun-
do” sistematizada pela utilização da perspectiva. 
Estes princípios foram inventados para simplificar 
a tradução do visível tendo por base a articulação 
entre ponto, linha e plano. A linha como fronteira 
que configura a forma é equacionada enquanto 
abstracção simbólica. Falamos neste caso, do de-
senho de contorno. Este tipo de figura é constituído 
através duma selecção de características descriti-
vas que vão ser visíveis, ao invés de outras, que vão 
ser ignoradas. Portanto é uma simplificação que, se 
feita de modo eficaz, consegue transmitir ao obser-
vador o seu conteúdo inteligível. 

«The body presents the paradox of contained and 
container at once. Our attention is continually 
focused upon the boundaries or limits of the body; 
known from an exterior, the limits of the body as 
object; known from an interior, the limits of its 
physical extension into space. »2

Na frase de Susan Stewart fala-se exactamente da 
linha de contorno, é ela que define a forma do corpo 
através do seu contraste com a envolvência. A linha, 
na realidade inexistente, torna visível através duma 
demarcação artificial. 
A linha possui versatilidade, útil para a conversão 
do pensamento abstracto na forma visual. A super-
fície onde é feita, assim como os materiais utiliza-
dos vão ser fundamentais para a sua qualidade.  
A linha pode também ter diferentes tipos de expressão, 
pode ser mais ou menos grossa, pode assumir diferen-
tes tipos de configurações consoante as necessidades 
comunicativas ou expressivas. Nos seus extremos 
pode ser utilizada de modo mais minimal e analítico, 
caso de Sol LeWitt, ou de forma mais livre e expressi-
va, caso dos artistas da “Nova Figuração”. como Philip 
Guston. O modo de utilização deste elemento vai esta-
belecer o estilo. 
Pode ocorrer um maior recurso à linha, de modo 
mais concreto através do desenho de contorno. 
Henri Matisse utilizou-o para criar formas na cor 
através da simplificação da linha. A colagem, tam-
bém pode ser aqui considerada como uma técnica 

1 Alfred Hitchcock, DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The Primary Means of 
Expression, London, Black Dog Publishing, 2007, p. 176.
2 Susan Stewart, On Longing, The Imaginary Body, DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, London, Black Dog Publishing, 2007, p. 272.
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compositiva ao serviço do desenho. A função do 
lápis é transferida para a tesoura. O artista parecia 
superar a distinção entre desenho e pintura com 
os seus Papéis Recortados, feitos de linha e cor. Os 
trabalhos consistiam no recorte de papel anterior-
mente pintado, ou seja, a tesoura era o instrumento 
que desenhava. 
Assiste-se a um repensar do desenho pela sua dua-
lidade entre conceptual e grafológico por uma série 
de autores e movimentos, auferindo dele o sentido 
para os seus corpos de trabalho.

Sol LeWitt, Variation of Incomplete Open Cubes, 1974, 
tinta, s/papel, 30,5 x 30,5 cm

Philip Guston, Untitled, 1951, tinta s/papel, 43 x 55,3 cm

Matisse, 1930
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Matisse, Nú Azul, 1952, guache recortado, 116 x 78 cm

Aos poucos o desenho foi passando de uma fase 
representativa para uma fase abstracta. Moveu-se 
da linha descritiva para a linha não objectiva. No 
expressionismo abstracto foi acontecendo uma 
autonomização da linha enquanto gesto e acção 
em relação à linha representativa. Tal é visível nas 
obras de Pollock, e De Kooning.

Jackson Pollock, Untitled, 1951, tinta s/papel japonês , 64,9 x 100,3 cm

Em Drawing A Contemporary Approach (1980) 
são descritos diferentes tipos de linhas. A linha de 
contorno, já referida, a linha lírica, a linha caligrá-
fica e a linha esborratada. A linha lírica terá como 
principal caracterítica o seu teor ornamental. A 
linha caligráfica relaciona-se essencialmente com 
a prática caligráfica oriental. Os autores realizam 
caracteres oscilando entre variáveis tipos de mar-
cas, mais ou menos vigorosas. O relacionamento 
com o gesto é forte. A linha esborratada é aquela 
que se encontra apagada, esbatida, mas que é tam-
bém um elemento importante para a criação gráfica. 
O vestígio que provoca no suporte é desenho. De 
igual modo devemos considerar o acto de desenhar 
com a borracha. 
O desenho nasce da oposição entre preto e branco, 
revelando-se por essa sua especificidade contras-
tante. O traço parece emergir da folha branca ga-
nhando vida. 
Em oposição à Pintura expõe com clareza o pro-
cesso da sua realização. Ao observarmos damo-nos 
conta das hesitações, dos erros, das orientações 
segundo os quais o desenho foi inscrito na folha 
branca. A pintura, por sua vez, possibilita a dis-
simulação e o disfarce dos movimentos. O desenho 
é valorizado pelo privi-légio que concede à experi-
mentação atribuindo-lhe a capacidade de extensão 
da experiência de fazer. A pintura, é tradicional-
mente direccionada para algo acabado e fechado.
A relação entre a Pintura e o Desenho – linha e cor, 
sempre foi questionada. Um dos critérios que pode 
servir esta distinção é o de que, por oposição à 
pintura, no desenho é fundamental a oposição entre 
figura e fundo. Rubens e Delacroix defendiam o pri-
mado da cor, enquanto Poussin e Ingres defendiam o 
primado da linha. Para Ingres o dese-nho era o mais 
importante na obra. Não era apenas um meio de de-
senvolver ideias e de definir a composição, mas tam-
bém, um modo de compreender a forma. Por diversas 
vezes afirmou essa importância. Para o autor dese-
nhar não era uma mera reprodução de contornos, era 
a expressão, a forma interior, o plano, o modelo. Ape-
sar de alguns desenhos seus servirem como estudos 
preparatórios, esse não era o seu último propósito, 
uma vez que os considerava uma forma de arte. 
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Entre estes modos divergentes de encarar as práti-
cas o desenho era identificado com a linha e o gesto, 
correspondendo a pintura à cor e à mancha.
O uso de técnicas, pelo desenho tradicional, como 
o guache, a aguarela, a aguada contribui também 
para a confusão que por vezes existe na diferencia-
ção entre pintura e desenho. 
O Expressionismo Abstracto consiste num enalte-
cimento das propriedades incompletas e experi-
mentais do desenho. O que interessou o grupo de 
artistas assim denominados foi a adopção destas 
características do desenho para o campo da pin-
tura no intuito de adensar a expressão individual. 
No desenho a imagem vai surgindo à medida que o 
gesto se faz. A pintura possui, na sua natureza, uma 
maior preocupação compositora. Os autores ex-
pressionistas pretenderam, exactamente, contrariar 
estas noções, passando para o campo pictórico a 
atitude do desenho. Outros autores podem demons-
trar a utilização da linha.
Os desenhos de Avis Newman apresentam elevado 
grau de complexidade, uma vez que resultam numa 
espécie de compêndio dos diferentes tipos de tra-
ços. É notória a proximidade visual entre uma das 
suas séries e as gravuras rupestres. A tela é usada 
como se da parede de uma gruta se tratasse, nela 
são inscritas escoriações, apontamentos momentâ-
neos, emoções passageiras. 
Richard Serra reivindica a importância do negro 
enquanto desenho e absorvente de luz. A linha e a 
mancha são para a sua expressão fundamentais.
Sue Arrowsmith utiliza essencialmente a linha e 
traço nos seus desenhos. O seu trabalho vale pelo 
seu cariz interventivo – procura direccionar os o-
lhares para o corpo feminino reclamando-o.

Avis Newman,
Figure Innominate V, 1984, 
carvão s/papel,
137,2 x 101 cm 

Sue Arrowsmith,
Nine Accidents, 1984,
carvão s/papel,
nove painèis cada com
100,9 x 80 cm

A linha pode nascer da deslocação, testemunha um 
movimento de um local a outro. Regista a acção no 
espaço. Em Drawing A Contemporary Approach 
ressalva-se a importância do factor cultural para o 
relacionamento individual com o espaço. Consoante 
as culturas o tratamento do espaço e o tipo de tipo-
logia adoptada sofreram variações. A correspondên-
cia a diferentes necessidades estéticas também 
afectou a definição espacial, um maior ou menor 
nível de realismo foi determinante para a selecção 
entre ilusão e simbolismo. O próprio entendimento 
da obra de arte vai ser totalmente condicionado 
pelo conhecimento que o observador possui sobre 
o assunto, assim acontecendo na interacção com o 
espaço bidimensional. O desenho pode ser utiliza-
do como modo de compreensão do espaço que o 
Homem ocupa no mundo. No séc. XX foram várias 
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Devendra Banhart, Untitled, 2004, tinta s/papel, 14 x 21,6 cm

Paul Klee,
The Twittering Machine, 1922,
aguarela, caneta e tinta s/desenho 
a óleo,
41,3 x 30,5 cm

Louise Bourgeois,
Throbbing Pulse, 1944,
tinta s/papel,
 48,9 x 31,8 cm

Nobuya Hoki interessa-se por uma pesquisa à 
volta da linha. Desdobra séries experimentais onde 
inverte as convenções tradicionais sobre verticali-
dade e horizontalidade no tratamento dos temas. 
Mistura figura e fundo criando uma confusão na 
leitura do observador.

Nobuya Hoki, 
Untitled, 2004, 
lápis de cor, s/papel,
25,7 x 18,2 cm

as inovações e subversões ao tema na arte. A época 
actual vai buscar alusões a períodos anteriores, 
criando novas estéticas através desses recursos e 
aprendizagens. 
Devendra Banhart, artista contemporâneo, encontra 
as suas referências em autores como Paul Klee, Cy 
Twombly, Louise Bourgeois ou em estilos proveni-
entes da arte indiana, das tatuagens, entre outros. 
Cria seres imaginários recorrendo à linha num 
desenvolvimento processual.
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Julie Mehretu, Untitled, 2004, tinta, lápis de cor e papel recortado em 
Mylar, 45,7 x 61 cm

Julie Mehretu faz desenhos a tinta, acrílico ou ca-
neta onde a linha tem um papel predominante. Este 
elemento visual surge na maior parte das vezes a 
negro de modo sinuoso, emaranhado. A autora tem 
a capacidade de questionar o desenho levando-o a 
novos níveis. Nota-se uma mistura de diferentes in-
fluências da história da expressão gráfica, da pintura 
passando pela arquitectura, por uma variedade de 
gráficos de outras áreas. O resultado é algo confuso e 
caótico, mas ao mesmo tempo, poderoso e vital.
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4.1.6
Figuração

O modo de desenhar e a maneira como ocorre a per-
cepção na arte contemporânea não é igual a outro-
ra. Nas sociedades arcaicas o feio, ou monstruoso, 
era tido como aquilo que fugia à norma. O que se 
encontra descontextualizado está desenquadrado 
do seu significado e por isso é repudiado. A Idade 
Média conservou a necessidade da aplicação de 
regras para que o monstruoso não acontecesse. 
Escusado será recordar o papel servil do artista à 
religião nesta situação. Foi necessária a difusão das 
academias para que o autor visse o seu valor re-
conhecido e a sua liberdade prezada. A partir deste 
momento o desempenho do criador passou a nota-
bilizar-se mais pela não conformidade em relação a 
um referencial do que pelo mero respeito ao mesmo. 
A originalidade de um autor distingue-se pela 
resistência e persistência da sua obra ao passar 
dos anos. Normalmente a selecção de determinados 
indivíduos baseia-se na proposta reaccionária que 
elaboram relativamente aos valores que os pre-
cederam. Seguindo esta argumentação, Éric Mézil1 
conclui indicando que a genialidade tem qualquer 
coisa de desviante, o que a aproxima do monstruoso. 
A importância assumida do desenho ocorreu em 
simultâneo com os inícios do ensino da Arte e com 
a individualização dos artistas. A exposição de de-
senhos nos gabinetes dos coleccionadores também 
potenciou o fomento da apreciação do desenho. Isto 
teve especial interesse no período renascentista, 
conjuntura para a qual saber desenhar se revelava 
um factor indispensável. As academias transmi-
tiam este modo de conhecimento pela instrução na 
perspectiva, na cópia de espécimes da natureza, no 
estudo do modelo nu. A arte assentava numa práti-
ca mimética da natureza que recuperava ideologias 
clássicas. Constituía-se através da utilização da 
natureza como suporte de observação e de moti-
vo para o traço, corresponde ao chamado dessin 
d’après nature. Os artistas que realizam trabalhos 
assim enquadrados, na actualidade, oscilam entre 

uma aproximação mais realista e contida e regis-
tos mais expressivos e gestuais. No geral, consiste 
numa tendência para registar graficamente a na-
tureza, procurando ao mesmo tempo, compreendê-
-la. Acontece desde a dita ciência empírica até ao 
período do Romantismo.

1Centre Georges Pompidou, Au Fil du Trait de Matisse à Basquiat, Paris, Centre Georges Pompidou et Carré d’Art, 1998.

Leonardo da Vinci, 
Desenho  Anatómico 
das Espáduas de um 
Homem, 1509-1510,
pena e tinta,
292 x 198 mm

Ingres, Dois estudos de uma Mulher nua inclinada, olhando para a dire-
ita, 1813, grafite s/papel, 25,4 x 26,5 cm
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Alexander Cozens, The Cloud

Frei Francisco Solano, 
Benjamin,
Florae Fluminensis, 1827

Vincent Van Gogh, Oliviers avec les Alpilles au fond, 1889, tinta castanha 
e lápis s/papel, 47 x 62,5 cm 

No séc. XIX esta propensão surgia no formato 
de publicações ilustradas da história natural, da 
medicina, arquitectura, arqueologia e astronomia. 
Eram desenhos feitos para atender a funções de 
entendimento. O crítico John Ruskin em Elements 
of Drawing2 construiu um manual onde defendia o 
propósito deste desenho. 
Existem outros casos onde o tipo de representação 
varia consoante o motivo da sua existência. Por 
exemplo na banda desenhada e na arte egípcia, ambas 
as expressões correspondem a uma função narrativa. 
Opta-se pela adopção do plano frontal e pela quase 
ausência de modelação. 

2 RUSKIN, John, Elements of Drawing, A & C Black Publishers Ltd, 2007.

Pintura mural do Palácio de Tell-el-Amarna representando as filhas 
mais novas de Akhenaton

Assiste-se, actualmente, a uma pluralidade de ati-
tudes. Certo número de autores afasta-se do género 
de desenho institucionalizado onde é valorizado o 
grau de realismo, privilegiando uma expressão mais 
processual e matérica. Movem-se segundo um tipo 
de postura mais dionisíaca. 
Outros parecem recuperar o antigo modo de fazer 
recombinando-o com questões presentes. O aspecto 
destes trabalhos pode ser mais analítico, mais 
apolíneo (Rodrigues, 2000). 
Apesar de não se pretender elaborar agrupamen-
tos prematuros, existem ainda outros autores cujo 
trabalho assume características mais complexas, 
uma vez que não se encontra num extremo nem 
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no outro. Com a representação do corpo e a as-
sociação de vertentes simbólicas formais, alguns 
autores erotizam as suas obras. Quando a forma 
assume configurações distorcidas ou extravasa o 
considerável entra-se no campo do grotesco ou da 
violência. Marlene Dumas faz um desenho onde a 
expressividade gestual é notável. A autora admira 
a pintura oriental onde apenas um gesto poderia 
chegar para definir as formas. Os seus trabalhos 
recolocam a velha tentativa de diferenciação entre 
desenho e pintura. A sua temática recorrente ao 
corpo provém da sua experiência enquanto mulher 
branca sul-africana, logo está implícita uma cono-
tação político-social. 
Desta situação é exemplar a imagem Político-social. 
O corpo é representado para potenciar a sua auto-
consciencialização. Podendo ser associado à morte 
e destruição, isto acontece muitas vezes em ligação 
com a guerra. Desta situação é exemplar a ima-
gem de Zoran Music. O corpo projecta o sofrimento 
humano e traduz a relação que se estabelece com 
o espaço social. A abordagem do corpo na arte não 
se resume, no entanto, à erotização da figura. A 
integridade do corpo é também questionada, como 
a acção do tempo e a instabilidade. Este tema pode 
ser referido pela sua hibridez ou pelo seu posicio-
namento no espaço social. As delimitações ou fron-
teiras, a ausência e a morte, a identidade, também 
são motivos debatidos frequentemente.

Marlene Dumas,
De-Fence-Less, 2001, 
aguarela s/papel, 
225 x 90 cm

Zoran Music, 1945
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Na antiguidade o belo era conotado com a unidade, 
a totalidade, o equilíbrio entre a forma e o significa-
do. Ao longo da história de arte várias transforma-
ções se dão quanto ao modo de considerar o corpo. 
Por exemplo, para os cubistas o corpo é composto 
da mesma forma que qualquer outro objecto ou 
tema a tratar. As metodologias para a representação 
da figura humana são similares na geometrização 
desta manifestação artística. 
Para os surrealistas o corpo é usado enquanto 
ponto de pesquisa das metamorfoses do inconsci-
ente. O desenho teve forte desempenho através da 
realização dos cadavres exquis. O modo de fazer 
servia o universo onírico do movimento. Da mesma 
forma que produziam a escrita automática os ar-
tistas efectuavam livres associações de imagens. O 
corpo feminino era, neste caso, expressão da sen-
sualidade, encontrando-se muitas vezes associado à 
reprodução de Thanatos, de pulsões dionisíacas. 

Yves Tanguy, Joan Miró, 
Max Morise, Man Ray, 
Nude, 1926-27, 
Cadavre Exquis, 
tinta, caneta e lápis s/
papel, 
36 x 22,9 cm

Durante anos coube à arte, enquanto pintura, de-
senho, escultura, a representação do real. O mérito 
do artista era alcançado quanto maior fosse o seu 

grau de domínio representativo. Estas eram as 
bases de uma estética mimética. A invenção da foto-
grafia, no início do séc. XIX, veio provocar fortes 
divergências na área artística e dilemas no senso 
comum. Este dispositivo tinha a capacidade de 
fixar a realidade de modo exacto. Qual seria agora o 
papel da pintura? A fotografia e a pintura evoluíram 
paralelamente com influências mútuas. Coube à 
pintura uma auto-reformulação seguindo outros ru-
mos, ocorrendo a recriação de normas e interesses. 
A observação da realidade pelos pintores passou a 
adoptar perspectivas e enquadramentos fotográfi-
cos, simultaneamente surgiu uma consciencializa-
ção sobre as possíveis transformações nos objectos 
e natureza por efeito da luz. A fotografia e as conse-
quentes simplificações na sua acessibilidade gene-
ralizaram-se banalizando-se o acesso à representa-
ção. Nesse momento os artistas aperceberam-se da 
necessidade de redefinição na Arte. O pintor passou 
a ter em conta as características do seu campo, 
a bidimensionalidade, a relação entre os meios 
envolvidos (instrumentos, suportes, materiais), o 
processo de produção e a marca deixada durante 
esse método. Nesta conjuntura aboliram-se con-
venções anteriores que se geriam por normas mais 
académicas. Distinguiu-se a obra de arte do arte-
sanato. Classificando-se este último como apenas 
necessitando de um domínio técnico e manual dos 
meios intervenientes, consistindo numa repetição de 
processos aprendidos. A conjugação destes e outros 
factores parece aproximar-se duma conceptualiza-
ção da natureza da Arte em si.  A definição deste 
ponto parece aproximar-se duma conceptualização 
da natureza da Arte em si. A novidade proveniente 
da obra de arte tem implícita uma intenção liberta-
dora da consciência humana, apresenta-se como 
criação do Homem que induz a um outro conheci-
mento de si. Deste modo acontece, que, ao invés do 
desenhador se limitar a copiar a natureza recorre 
a ela para a criação de um mundo fantástico que 
inflama a imaginação dos artistas. As transforma-  
ções podem-se converter no aparecimento de mon-
stros grotescos e fabulosos, próximos do imaginário 
medieval, do nascimento de figuras híbridas e de 
metamorfoses dos mais variados géneros. 
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3RODRIGUES, Ana Leonor, O que é Desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p. 65.

O desenho tem um papel primordial neste acto 
inventivo, é através dele que se realizam pesquisas 
e estudos que orientam novas soluções. É a mais 
arcaica forma de expressão humana na Arte. Reali-
za-se uma recombinação de saberes anteriores com 
novos impulsos e inquietações.  
Na arte pós-segunda Guerra Mundial desenvolveu-
-se um interesse realista – por meio de composições 
pouco habituais, da descrição dos traços psicológi-
cos, da referenciação ao corpo através da ausência e 
da temática do quotidiano. 
A facilidade de reprodução fotográfica e o uso 
exaustivo do corpo parecem ter provocado uma 
alienação do mesmo. A exposição sem limites das 
suas realidades, dos seus estados, a violência, a 
pornografia parece ter provocado no espectador 
uma certa indiferença. O observador para se prote-
ger da agressividade das imagens dessensibiliza-se. 
A visão do corpo torna-se banal (Godfrey, 1990).  
O desenho desenvolve uma relação especial com o 
corpo humano, oscilando entre o registo do mode-
lo ou do autor. Este último pode surgir de modo  
directo, por meio do auto-retrato ou de modo indi-
recto, através da transmissão do seu modo de ver e 
interpretar. O desenho é o retrato do modelo, mas é 
também o do seu autor: 

«Digo de mim, em desenhos, porque posso querer 
fazê-lo – acto consciente – mas desenho-me sem-
pre, tanto quanto essa acção tem como resultado 
final um objecto que é o meu vestígio – acto com 
características mais vegetativas do que subconsci-
entes. Esta diferença que me distingue de todos os 
outros refere-se ao carácter único e irrepetível que 
é cada entidade viva, e deste modo cada pessoa, 
tanto quanto são únicas as minhas características, 
mesmo a um nível microscópico, e única a minha 
identidade genética. Assim será toda a acção que a 
criatura, por hipótese, eu vier a fazer.»3

Jordan Kantor considera que, desde 1975, a maior 
parte da obra gráfica relevante tem sido figurativa 
(Fantor, 2006). Tal deve-se ao tipo de temática abor-
dada e ao desenvolvimento, na sociedade, de um 
culto ou/e comunicação através de imagens. Inse-

ridos nesta opção figurativa podemos encontrar uma 
diversidade de autores, dos quais se destacam alguns.

Willem de Kooning, Woman 18, 1956 -57, pastel e carvão s/papel
61 x 46 cm

Lucian Freud,
Head of a man, 1986,
carvão s/papel,
65,4 x 47,3 cm
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Frank Auerbach, Head of Catherine Lampert VI, 
1979-80, carvão s/papel, 76,8 x 58 cm

Nas obras de Willem De Kooning observamos uma 
fundição entre a figura e o fundo.
Avignor Arikha realizou um corpo de desenhos 
partindo de situações de retrato. Segundo o au-
tor, durante o processo de concretização do retrato 
duas pessoas estão envolvidas e, inevitavelmente 
ambas acabam retratadas: O sujeito do retrato e o 
autor do retrato, que acaba por transmitir a ima-
gem que tem do retratado. 
Lucian Freud desenvolveu uma grande franqueza e ex-
pressividade técnica nos seus retratos. Caracterizam-
-se pelo enfatismo da cabeça, das mãos e dos genitais. 
Frank Auerbach remete os seus desenhos para os de 
Giacometti, pela existência de um processo mútuo 
de construção e destruição. 

Paula Rego,
Study for Lessons I, 
desenho a lápis,
42 x 43 cm

A autora portuguesa Paula Rego desenvolveu uma 
obra gráfica em determinados momentos muito 
semelhante à produção de Goya. Têm forte carga 
alegórica e metafórica. Exprime uma perversidade 
do quotidiano, reflexo do poder, da violência.
Werner Tübke foi recuperar determinados períodos 
realistas na história de arte, pela utilização de uma 
técnica que parece mais tradicional, mais próxima 
desse período. No entanto, possui um estilo próprio 
pela recombinação das influências.

Werner Tubke, Hill Scene, 1981, giz vermelho s/papel, 43,7 x 60,4 cm
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Russel Crotty assume-se enquanto amante da 
astronomia ao desenhar a partir do telescópio. 
Efectua assim uma aproximação à natureza. Atribui 
personalidade e individualidade às plantas.
Ugo Rondinone parte da tradição das caminhadas 
nos bosques, desenha a tinta e caneta de modo alta-
mente pormenorizado. Encontramos semelhança 
com a obra de Albrecht Dürer. 

Russell Crotty, Five Nocturnes, 1996, caneta s/papel em livro, 157,5 x 297,2 cm

Dürer,
A Mãe de Dürer, Barbara  
Holper, sem data,
desenho a carvão s/papel, 
42,1 x 30,3 cm

Para falarmos sobre representação parece-nos 
indispensável referir parte da exposição de Jordan 
Kantor, na obra referida anteriormente, especifica-
mente o que apelida de “geração das imagens”. A 
imagem e, neste caso, a de origem fotográfica, passa 
a assumir-se no contexto artístico enquanto forma 
comum de representação. 
Kantor dirige a atenção para a exposição Pictures, 
que teve lugar em Nova Iorque, em 1977. Este 
evento conjugava o trabalho de um grupo de ar-
tistas interessados na imagem não abstracta, que 
repensavam a natureza de fazer arte. O tipo de ati-
tude contestava o Modernismo, ideias como autoria 
e originalidade eram interrogadas. A acção ocorria 
fisicamente e conceptualmente. Tendo em conta a 
efusão e domínio da imagem de inúmeras maneiras 
na sociedade, os autores apropriavam-se da mesma 
agindo através da sua manipulação, da sua descon-
textualização. A nova imagem resultava do isola-
mento de determinado fragmento, a sua deslocação 
e o seu reposicionamento. Deste modo alteravam 
o seu significado de maneira semelhante ao que 
ocorre com o reposicionamento da pontuação numa 
frase. A imagem apresentava-se como um excerto 
de qualquer coisa em aberto. Era portanto grande o 
seu carácter narrativo. Destacam-se: Sherrie Levine, 
Richard Prince, Cindy Sherman e John Baldessari 
como mentores deste estilo. O media preferido era a 
fotografia. No entanto o desenho também se revelou 
fundamental para Robert Longo, Sherrie Levine e 
Richard Prince. 

Sherrie Levine,
Untitled (After Malevich and 
Schiele), 1984,
lápis e aguarela s/papel,                                                                          
quatro partes,
cada 35,6 x 27,9 cm
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Cindy Sherman, 
Sem Título (Nº 122), 1983, 
fotografia a cores,
221 x 147,3 cm

John Baldessari, 4 Homens (com Armas Aponta-
das às Suas Cabeças), 1988, fotografias a cores e a 
preto e branco213,5 x 213,5 cm

Robert Longo,
Sem Título (Os Homens 
nas Cidades), 1981-7,
carvão, grafite e tinta s/
papel,
243,8 x 152,4 cm 

Sherrie Levine tem um papel importante na interroga-
ção sobre a noção de inovação e originalidade. Os seus 
trabalhos derivam do redesenhar da representação, 
em livros, de obras-primas reconhecidas na história 
de arte. Posteriormente renomeia-as. Deste modo tem 
uma atitude provocativa que se debruça sobre os 
sistemas de reprodução mecânica e sobre o modo 
de contar a história. O seu corpo de trabalho tem 
uma atitude irónica colocado a par com o pensa-
mento teórico de Walter Benjamin sobre os meios de 
reprodução e sobre a noção de “aura” da obra de arte. 
O surgimento deste tipo de atitudes ocorre em 
consonância com teorias como a de Roland Barthes, 
“morte do autor”, segundo a qual existe uma con-
cepção de que já foi tudo dito não havendo deste 
modo possibilidade de originalidade. 
Na contemporaneidade temos exemplo desta uti-
lização da imagem pelos meios de comunicação. 
Susan Turcot faz desenhos a grafite apropriando-se 
de imagens das notícias. Aproxima-se bastante à 
sua fonte e seguidamente fecha os olhos e rabisca 
aleatoriamente sobre a superfície de papel. (Remete 
para o automatismo surrealista). Deste modo con-
fere a sua marca pessoal. As imagens retiradas das 
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notícias e, assim apresentadas como arte, levam o 
observador a contemplá-las de outra perspectiva. 

Wangechi Mutu, Black Girl Thunder, 2004, tinta, 
colagem e técnica mista em Mylar, 177,8 x 106,5 cm

Ellen Gallagher, Negro A Day, a partir das 
séries  “Deluxe”, 2004-5, fotogravura, aguada, 
guache e cortes  a laser, 33 x 24,4 cm

Wangechi Mutu realiza desenhos de grandes dimen-
sões a partir do corpo da mulher africana. Os seus 
trabalhos constituem-se por colagens realizadas 
partindo de revistas como a Vogue ou a National 
Geographic. As fotomontagens que realiza são 
socialmente comprometidas, uma vez que versam 
sobre o pós-colonialismo e a globalização. O autor 
realiza uma mistura entre as suas origens africanas 
e a cultura americana. A imagem das revistas é o 
material requisitado para a criação de obras onde o 
corpo feminino é em simultâneo atraente e repulsivo.   
Ellen Gallagher trabalha sobre anúncios a produtos 
de beleza direccionados para a mulher africana. A 
sua intervenção sobre o papel questiona os estereó-
tipos e ideais de beleza.
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4.1.7
Desenho Autográfico

«Drawing is like an expressive gesture with the ad-
vantage of permanence.»1

Tony Godfrey refere a existência de dois tipos 
diferentes de desenho nas obras enunciadas: um 
desenho enquanto espécie de autógrafo do artista, 
que testemunha a especificidade da manualidade 
pessoal no seu gesto e um desenho enquanto pro-
jecto, enquanto planificação mental por parte do 
autor (Godfrey, 1990).  De qualquer das formas ele 
é sempre o documento mais íntimo e revelador do 
artista. Na questão do autográfico, quem é aquele 
que desenha? Ele parece pretender definir uma 
identidade.
O desenho pode, deste modo, remeter para a expe-
riência particular. Tal acontece através do estabele-
cimento de uma relação entre o pessoal e o univer-
sal de modo explícito.

1 Henri Matisse DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The Primary Means of 
Expression, London, Black Dog Publishing, 2007, p. 259.

Miguel Ângelo, Morte de Cristo e duas Correcções do 
braço direito, 1533-1534, giz negro, 254 x 319 mm

Também Bernice Rose destaca um tipo de desenho 
de vertente autográfica e identificativa como espé-
cie de rubrica (Rose, 1976). Trata-se, neste caso, do 
desenho como marca pessoal do artista, de relação 

mais directa com o suporte. Parece-nos tratar-se de 
uma referência à expressão como maniera distin-
guível do autor. O termo conota-se directamente 
com a palavra mão. Certos artistas italianos resol- 
veram imprimir às suas obras determinadas mar-
cas estilísticas identificativas da sua autoria. Deste 
modo realizavam uma prática artística diferencia-
dora da generalidade da prática renascentista. Para 
esse efeito ser atingido realizavam pequenas distor-
ções ou efeitos que não correspondiam aos cânones 
clássicos, imprimindo às suas obras uma estética 
própria. Ganha relevo a imitação dos mestres. Os 
modelos mais imitados começam por ser sobretudo 
Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci e Rafael. O exa-
gero da pormenorização de algumas obras manei-
ristas parecem querer introduzir a estética barroca, 
afirmada por volta de 1600. 
A introdução no campo do desenho pode-se iniciar 
partindo de referências a uma vertente mais intuitiva 
mais ligada aos sentidos, ao invés, da razão. Aponta-se 
o nome de Jean-François Millet e a importância dada 
ao traço, pelo autor. Faz-se aqui uma diferenciação en-
tre o traço e a linha que delimita, que fecha o contorno. 
Este traço existe para a tradução de uma expressão 
individual imediata na apreensão do exterior. O seu 
carácter desordenado traduz o modo de fazer do ar-
tista. A idealização da imagem não serve, aqui, como 
meio de avaliação. Para a construção deste tipo de 
desenho intuitivo a imperfeição não tem importân-
cia. Assume maior destaque a procura, a indecisão, 
os afastamentos e as aproximações à forma. Para 
melhor traduzir esta marca gestual que se vai tor-
nando mais densa, mais escura, referimos o nome 
de Giacometti. O obscurecimento das criações do 
autor é entendido como afastamento, como uma 
tentativa de enviar para o anonimato as figuras, 
para um espaço desconhecido. Estes desenhos 
parecem resultar de uma tentativa constante para 
satisfazer um desejo. São gerados da ansiedade do 
autor que parece nunca vir a ser preenchida. 
As linhas iniciam-se com uma intenção construtiva, 
mas rapidamente conduzem à desintegração do 
desenho e da forma.



• A afirmação do Desenho desde a segunda metade do séc. XX •  109

Leonardo da Vinci, Dilúvio, 1515, giz preto, caneta e tinta
11 x 20 cm

Alberto Giacometti,
Cabeça  do Diego, vista de frente

A atribuição de diferentes expressões lineares con-
soante o toque pessoal do autor e a sua habilidade 
contribuem para a formação do pensamento sobre a 
produção gráfica segundo uma leitura caligráfica. O 
desenho é pensado segundo o ponto de vista de uma 
escrita estilística. Uma análise próxima da grafolo-
gia permite-nos determinar aspectos da personali-
dade daquele que desenha e aproxima-se, mais uma 
vez, de um tipo de manifestação maneirista.
Os Expressionistas Abstractos incorporam a intimi-
dade do desenho na sua obra, cada um com o seu 
grau de especificidade próprio. Trata-se da compo-
nente grafológica ou autográfica do desenho. Faz-se 
aqui um retrato da acção riscadora do ponto de 
vista mais impulsivo e catárquico de onde provém 

Arte Informal,
Jean Dubuffet,
Joë Bousquet au lit, 1947, 
incisão com guache s/
quadro de gesso,
49,4 x 32,3 cm

o nome expressionismo. A pintura ataca a superfície 
resultando da intensidade do processo. As imagens 
são o resultado da acção. O Negro, enquanto desenho, 
exprime-se também de modo vibrante e intenso. Neste 
caso insere-se determinado modo de manejar o pincel, 
como a Arte Informal, a Action Painting ou o Drip-
ping que se aproximam do movimento “tachista”. Este 
termo é proveniente da palavra tache que em francês 
significa mancha, nódoa, sinal. Descreve-se pela es-
pontaneidade na execução dando destaque ao carácter 
caligráfico e gestual.

Cy Twombly, Notes from a Tower in a Northern Climate, 1966, tinta, 
lápis de cera e grafite s/papel, 71 x 100,6 cm
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Cy Twombly – Questiona a relação entre o desenho e 
a pintura. A sua obra é essencialmente movida pela 
atitude caligráfica. A relação entre desenho e escrita 
também é aqui colocada. O seu trabalho vai beber 
semelhanças ao desenho automático e o motor sen-
timental ao expressionismo abstracto. Parece fazer 
poesia através do vestígio da escrita, que é também 
o indício da presença humana. Revela aproximações 
ao graffiti pelo seu método compositivo de juntar ou 
dispersar signos e marcas pela superfície.
Também Walter Hopps, em Cinquante ans de des-
sins américains 1930 – 1980, vem identificar uma 
postura de cariz mais modernista, no período poste-
rior à segunda guerra mundial. Como manifestação 
imagis-ta, através da reintrodução da metáfora na 
linguagem expressionista abstracta, enquadra o 
trabalho de Robert Rauschenberg e Jasper Johns. 
Realça certos autores a partir dos anos 70:
Jim Nutt segue as ideologias de Jean Dubuffet in-
teressando-se pelo vulgar e disforme. 
Philip Guston recupera a temática figurativista. 
Segundo Kantor, Guston vai certificar a marca do 
artista. A sua maneira e carácter autoral vão dis-
tinguir-se, exactamente pelo tipo de expressão 
manufacturada implicada nas obras. As temáticas 
preferidas exploram a imaginação, a fantasia e o 
pesadelo. O seu trabalho introduz um elevado grau 
de intimidade e emotividade individual na percep-
ção sobre o mundo. Articula conceitos como a alea-
toridade, a subjectividade e a sensibilidade.

Jim Nutt, One Good Look!, 1982, lápis de  cor 
s/papel, 30,5 x 35,6 cm 

Philip Guston , Untitled, 1980, tinta s/papel, 48 x 67, 1 cm

A chamada “Nova Figuração” tem também um forte 
cunho autográfico. Esta manifestação artística teve 
principal impacto na década de oitenta, essencial-
mente na Alemanha e na Itália. O trabalho destes 
artistas trazia estilos e técnicas diferentes, assentes 
num exame sobre a história e a alegoria. Regressa-
ram a preocupações humanistas recuperando uma 
ligação transcendental e exprimindo a sua sub-
jectividade individual. Recolocou-se a questão da 
morte do autor.

Francesco Clemente, 
Untitled (Self-Portrait) (No. 
4), 1981, 
pastel e  guache s/papel, 
46,3 x 45,7 cm
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Enzo Cucchi,
Palla santa, 1980, 
carvão e fixador s/papel,
44 x 31,9 cm

Georg Baselitz,
Adler (águia), 1979,
óleo s/papel,
60,5 x 45,1 cm

Sigmar Polke, Untitled, 1983, tinta sintética s/papel,  
69,7 x 99,3 cm

Anselm Kiefer, Auszug aus Äegypten 
(Partida do Egipto), 1984, tinta sinté-
tica, carvão e impressão s/cartão,
109,5 x 85 cm

Tony Godfrey, em Drawing Today (1990), carac-
teriza-a como uma pintura figurativa e gestual 
que dava ênfase à capacidade improvisadora. Os 
artistas, assim entendidos, insurgiam-se contra 
a frouxidão do modernismo, contra a idealiza-
ção clássica e contra o desprestígio da pintura e 
do desenho pela arte conceptual. Impunham um 
regresso à expressão subjectiva e ao toque pessoal 
como ruptura com os períodos anteriores. Cada 
autor tem uma forma muito peculiar na criação 
visual que concretiza. Enquanto pontos comuns, 
para além dos já referidos, podemos encontrar uma 
negação de harmonia, por vezes perturbadora, nas 
suas obras e uma função fortemente evocativa. Na 
transvanguarda italiana distinguiram-se Francesco 
Clemente, Enzo Cucci e Sandro Chia. Na Alemanha 
notabilizaram-se Georg Baselitz, Sigmar Polke e An-
selm Kiefer. Georg Baselitz interessou-se pela arte 
de marginais da sociedade e de loucos. Valorizou o 
automatismo, o grotesco e a blasfémia. Para contra-
riar o pensamento conceptual sobre as suas obras 
começou a desenhar as suas figuras de pernas para 
o ar. Sigmar Polke vai-se exprimir através de uma 
atitude de certo modo anarquista na arte. Apesar de 
utilizar técnicas de desenho e pintura tradicionais, 
a sua atitude distingue-se por um estilo anti-arte. 
Desenhou o kitsch da sociedade burguesa recon-
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figurando-o para como discurso artístico. Parodiou 
as pretensões metafísicas da pintura americana 
através da recorrência ao vulgar e ao automatismo. 
Anselm Kiefer articula todo o seu corpo de trabalho 
em torno do mundo pós-segunda guerra mundial. 
A sua obra vai questionar o papel da Alemanha no 
futuro da arte e da cultura. Trabalha a memória, 
o traumatismo vivido pelas sociedades e o tabu 
sobre essas experiências. Dedica-se essencialmente 
à elaboração de obras que se revelam efémeras 
devido ao tipo de materiais utilizados. Estas carac-
terísticas frágeis contrastam com a importância 
transcendental das suas temáticas.

David Salle, Untitled, 1980, tinta sintética, aguarela e lápis s/papel, 
157,5 x 233,3 cm

Jean-Michel Basquiat, Untitled, 1981, barra de óleo s/papel
101,6 x 152,4 cm

Nos E.U.A. Julian Schnabel, David Salle e Jean-  
-Michel Basquiat reagiam às declarações mini-  
malistas recuperando o relacionamento directo 
com os materiais e a palavra individual. O carácter 
visual temperamental, por vezes incompreendido 
pela crítica, levou a acusações de kitsch. Classifi-
cado dentro deste grupo, na América, encontramos 
o trabalho de Jean-Michel Basquiat. O autor, assim 
como Keith Haring são representantes da apropria-
ção do graffiti pela arte. Em ambos os casos existe 
uma importação duma manifestação tida como 
inferior ou muitas vezes marginalizada por uma 
arte maior, elitista. Estes dois autores dedicaram-se 
à realização de um corpo de trabalho com preocupa-
ções sociais e de identidade. Basquiat debruçou-se 
sobretudo sobre questões raciais e culturais. Haring 
empenhou-se na urgência de temas como a SIDA e 
na luta contra as drogas.

Keith Haring, Untitled, pormenor, 1982, tinta s/papel
182,9 cm x 17,1m

Se por um lado, estes artistas procuram impor-se 
contra posições artísticas estabelecidas, fazendo 
a negação da arte enquanto objecto artístico, por 
outro tentam responder às solicitações do mer-
cado da arte. Para tal, por vezes envolvem-se em 
produções, que correm o risco de serem megalóma-
nas, indiferenciando a quantidade e qualidade. 
Outros autores têm uma atitude do ponto de vista 
autográfico. Por exemplo Pierre Alechinsky revela 
nas suas obras a influência da sua aprendizagem 
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sobre a pintura oriental. O diferente modo de segu-
rar o pincel (perpendicularmente em relação à folha 
de papel) e o envolvimento de todo o corpo no acto 
contribuem para a criação de um tipo de expressivi-
dade específico.
Pierrete Bloch parte da utilização da mancha com 
pequenas variações. Recorre à tinta-da-china para 
criar os diferentes ritmos.

Jean Dubuffet,
Message: “La Clef  est sous le 
volet”, 1944,
tinta preta e colorida em duas 
camadas de jornais,
20,7 x 17,8 cm

Jean Dubuffet insere-se no movimento europeu 
informalista. Para além de ter utilizado uma técnica 
mista, realizou uma série de desenhos com caneta 
de feltro. O seu desenho resulta de uma postura 
criativa automatista assentando na valorização 
dos rabiscos, do acaso. Afirmava a libertação do 
desenho do seu academismo, valorizando a sua po-
tencialidade criativa e a sua vitalidade através do 
imediato, do expontâneo, do desprovido de regras 
e normas. Existe uma ligação ao carácter primário 
e elementar do desenho, como sendo a forma mais 
simples, e também, mais antiga de criar imagens.
Antoni Tapiés tira partido da concepção mística 
do negro. O seu trabalho é constituído por signos e 
símbolos. O negro remete para a caligrafia.
Günter Brus insere-se na Body Art, pertence ao accionis-
mo vienense. Pretende transmitir a ideia da destruição 
como elemento da obra de arte. Para isso utiliza basica-
mente o preto como cor. O ponto de vista gestual assume 
maior destaque.
Na contemporaneidade Hayley Tompkins faz de-
senhos em pequena escala em papéis encontrados 

Antoni Tàpies, Ocre, 1963, tinta, areia e alcatrão s/tela
275 x 400 cm 

Hayley Tompkins,
Filial Five, 2004,
aguarela s/papel com linhas,
29 x 21 cm

ou aplicados directamente nas paredes. As suas 
instalações e obras apontam a fragilidade do toque 
do artista. Realiza geometrias esquemáticas feitas 
à mão. Faz combinações de aguarelas com um uso 
instintivo da cor. 

Outras das vertentes que podemos enquadrar nesta 
tendência autográfica do desenho é a ligação do 
desenho ao ornamento, à decoração. A fisicalidade 
da disciplina manifesta-se deste modo, pela sua 
primeira percepção visual e é, ao mesmo tempo, 
modo de declaração da posição do artista. No 
entanto, é de assinalar que esta atitude aparente-
mente inofensiva possui comummente uma ideo-
logia conceptual que justifica o modelo assumido. 
Muitas das vezes os autores apropriam-se da norma 
repetitiva da indústria para a produção manual do 
padrão, como que numa asserção da proximidade 
entre o Homem, o seu corpo e os materiais. Parecem 
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falar de um retorno à intimidade com o papel e, com 
isso, com tudo o que ela acarreta, como o erro, a 
hesitação, mas também a diferença, a autenticidade. 
Este subgrupo (se pensarmos em géneros do de-
senho) vai buscar referências, ou antes, influências, 
à decoração do séc. XIX que parte para um imagi-
nário orgânico e vegetalista da natureza. O papel de 
William Morris, o desenho victoriano e o decorativo 
do séc. XX serão também bases de influência para 
o assunto em questão. Laura Hopman ressalva a 
obra de Owen Jones – The Grammar of Ornament 
– como exemplar de uma gramática do ornamento 
que relaciona mundialmente os motivos. Tal é a 
vertente global do meio que o autor tê-lo-á definido 
como uma espécie de Esperanto artístico. 
Richard Wright faz desenhos efémeros nas paredes 
das galerias alterando o relacionamento do obser-
vador com o espaço. São pinturas improvisadas e 
na sua maioria abstractas. Realiza uma combinação 
intuitiva de motivos decorativos e minimais com o 
conhecimento de história da arte. Vai buscar referên-
cias ao gótico, ao rococó e às formas modernistas. Para 
a criação destes pormenores pictóricos estabelece a 
prévia condição da sua durabilidade ser fugaz, ou seja, 
terminada a exposição a obra deve ser destruída.
A artista Laura Owens integra modelos de fábrica 
nas suas colagens. Questiona a seriedade ou legiti-
midade da forma decorativa como dádiva moder-
nista. Os seus trabalhos inspiram-se no papel 
de parede. Aplica formas de flores, japonismos e 
elementos que provocam o trompe l’oeil.

Chris Ofili, D’Afro, 1999, lápis s/papel, 50,8 x 76,2 cm

Richard Wright, Not Titled, 2005, guache s/parede, dimensões 
variáveis

Cris Ofili é um autor bastante conhecido por usar 
esterco de elefante nas suas pinturas. Desenvolveu 
uma espécie de imagem de marca - a Afro Head, uma 
assinatura ornamental. Através da repetição de um 
mesmo módulo cria ritmos. Torna-se numa forma 
humorística de usar o ornamento. 
Richard Wright é um pintor de signos. 
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4.1.8
Desenho e conceito

Na arte conceptual é sobrevalorizado o “conceito” e 
não tanto a perícia técnica do artista. Deste modo, 
que espaço cabe ao desenho (sendo este uma marca 
resultante de uma acção física) numa expressão que 
parece renegar este tipo de relação?

Em 1976 realizou-se a exposição Drawing Now, no 
Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque. O referido 
evento vai incidir mais insistentemente sobre o 
período temporal que engloba os anos sessenta 
e setenta. O formato de catálogo, com o mesmo 
nome, teve a participação de Bernice Rose. A autora 
faz uma apresentação das obras percorrendo um 
desenvolvimento cronológico da Arte Ocidental, es-
tabelecendo relações entre situações e identificando 
momentos de ruptura. Existe uma preocupação 
na realização de uma explicação exaustiva sobre 
o tema efectuada com recurso à referencialidade. 
Bernice Rose realiza uma introdução descritiva 
baseada nas sucessivas alterações na história de 
arte. Deste modo procura fornecer um esquema 
relacional que facilite a compreensão das metamor-
foses do desenho. Segundo o modelo teórico que 
desenvolve, existe uma tendência para a conceptua-
lização que se vem insurgindo desde o período 
impressionista. Esta propensão caracteriza-se 
pela tradução de uma percepção pessoal através 
do usufruto da inteligência para a organização do 
trabalho. 
«The Plan is the generator. Without a plan, you have 
lack of order, and willfulness. The Plan holds in 
itself the essence of sensation. The great problems 
of tomorrow, dictated by collective necessities, put 
the question of “plan” in a new form.»1 A citação de 
Le Corbusier vem identificar essa tendência estética 
onde o plano mental passa a ter supremacia sobre a 
vertente sensorial. O plano é o criador.  
O abstracto implica um inter-relacionamento de 
linhas, cores, numa determinada superfície, aten-
dendo à sensação visual. Este modo de agir, con-

siste, segundo a sua opinião, numa conceptualização 
da experiência que entra no campo fenomenológico.
O Impressionismo teria consistido numa posição 
contra a vulgarização da representação na Arte. 
Impunha-se contra a passividade do retrato do 
quotidiano ou sobre a idealização. Segundo Rose, 
a passagem do mundo para o suporte, por parte do 
artista, exige uma elaboração nocional com igual 
grau ao que é necessário numa abstracção. Chega a 
afirmar que «A Renaissance painting is as much a 
conceptualization as is a Picasso or a Malevitch.»2   
Deste modo há uma semelhança dos movimentos 
segundo uma mesma essência de ordem mental. A 
ausência cromática estava patente no Quadrado 
Preto de Malevitch, de 1915. Esta obra traduzia a 
anulação das formas e cores, um nível zero de sim-
bolismo e uma renúncia declarada à representação 
figurativa. A peça era mais importante enquanto 
atitude do que enquanto objecto uma vez que con-
tribuiu para a alteração dos paradigmas da Arte. 
Malevitch defendia uma forma pura de pintura. In-
seria-se no interior da experimentação da Arte Abs-
tracta que pretendia autonomizar-se da represen-
tação e das relações com realidades a si exteriores. 
Porém isto veio a levantar outros problemas devido 
ao tipo de avaliação meramente formal das obras. O 
modelo de auto-referencialidade e formalismo pela 
sua insustentabilidade veio antes precipitar o fim 
da época Moderna e antecipar uma espécie de fim 
da Pintura. Pelo seu tom neutro, ou indiferente, de 
ausência de cor ou depuração, pode ser colocado ao 
serviço de diferentes mensagens.

1 DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The Primary Means of Expression, 
London, Black Dog Publishing, 2007, p.140, cit. Le Corbusier, Towards a New Architecture.
2 ROSE, Bernice, Drawing Now, New York, Museum of Modern Art, 1976, p. 12.

Kasimir Malevitch,
Quadrado Negro, 
1915,
óleo s/tela,
80 x 80 cm
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No discurso de Bernice Rose sobre o desenho é de 
notar que não existe uma preocupação na delimita-
ção de fronteiras entre desenho e pintura. O dese-
nho impõe-se aqui do mesmo modo que a criação. A 
distinção de disciplinas assume o carácter de perda 
de tempo. Os conceitos de acabado e inacabado vão 
assumir, também, destaque para a definição das 
especificidades do desenho. Durante toda a aborda-
gem teórica da autora é realizado um paralelismo 
entre as fases da história de arte e uma transição 
de uma vertente mais autográfica para uma vertente 
mais conceptual. Toda a sua reflexão vai assen-
tar num caminho em direcção ao conceptualismo. 
Tal é facilmente compreensível se atentarmos na 
data de publicação do catálogo, momento em que 
a perspectiva da arte enquanto ideia se firmava. 
Analogamente ao período modernista, que rotulava 
o desenho segundo um ponto de vista conservador 
não apresentando grandes possibilidades de inova-
ção, os artistas dos anos sessenta e setenta vão 
revalorizar a disciplina, redimensionando-a. Anteri-
ormente era anunciado juntamente com a pintura e 
a escultura, reduzindo-se, deste modo, o seu âmbito. 
No momento circunscrito pelo texto assiste-se a 
uma afirmação do desenho. Este media adquire 
agora novas características, que já vinham sendo 
apontadas, é repensado de acordo com as potencia-
lidades que oferece. O reconhecimento desta activi-
dade humana como forma de auto-conhecimento e o 
alargamento das suas fronteiras vem direccionar as 
atenções criativas. 
Os artistas contextualizados nesse período vinham 
a ter um forte papel interrogativo relativamente à 
situação segundo a qual a arte era transaccionada 
enquanto mero objecto ou produto. Como forma de 
reacção a esta conjuntura travavam a defesa pela 
desmaterialização do objecto artístico no intuito 
de recuperarem a “aura” da obra. As manifesta-
ções gráficas vão reflectir esta tomada de posição. 
Para isso o desenho vai ser valorizado, sobretudo, 
enquanto processo ou como estudo que possibilite 
a projecção de obras a realizar em outros medias. 
Deste modo circunscrito « O desenho é um verbo» 

«All of these qualities became synonymous with the 

term “process”, which broadly speaking referred to 
art that physically bore the traces of its own ma-
king over time. «There is no way to make a drawing 
– there is only drawing,» Richard Serra remarked 
in a well-known interview. «Anything you can 
project as expressive in terms of drawing – ideas, 
metaphors, emotions, language structures – results 
from the act of doing.» Simply put, for Serra and for 
many artists of his generation, «Drawing is a verb.» 
»3

Mais tarde, Laura Hopman contrapunha ao desenho 
enquanto acção ou processo o desenho enquanto 
objecto e afirmaria «Drawing is a noun».4 Para esta 
oposição contextualizava a situação anterior pelas 
palavras de um dos autores exemplares desta sua 
aplicação – Richard Serra.  

O desenho é valorizado devido ao vínculo com o pro-
cesso mental e com a energia criativa que estão na 
génese das obras. Deste modo serão estabelecidas 
ligações com a linguagem, a escrita e o carácter sim-
bólico. De modo similar ao que ocorre na arte con-
ceptual, é sobrevalorizado o conceito e não tanto a 
perícia técnica do artista. Rose explicita a distinção 
feita por Zuccari de disegno interno e disegno exter-
no. O primeiro refere-se à preconcepção mental do 
desenho, existindo independentemente da sua exe-
cução. O desenho externo corresponde à representa-
ção visual da ideia, traduzindo-se na forma pictóri-
ca, na escultura ou arquitectura. Zuccari subordina 
o acto criativo, esta capacidade de produção visual 
e matérica à invenção divina, mantendo sempre o 
devido respeito à condução dessa espiritualidade. 
No período renascentista o desenho conquistou um 
espaço crucial para o conhecimento. Foi através da 
utilização desta disciplina que se registaram os 
desenvolvimentos científicos da altura e se fizeram 
descrições anatómicas e estudos que recorriam à 
geometria e à perspectiva. Este enaltecimento da 
ideia anterior à sua projecção física vai encontrar 
seguimento na atitude dos artistas conceptuais que 
privilegiam o factor intelectual sobrepondo-se à 
postura formalista. 
Os momentos de mudança na Arte são difíceis de 

3 HOPTAM, Laura, Drawing Now: Eight Propositions, New York, MOMA, 2002, p.11.
4 Ibidem, p.11.
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identificar. As complicações nas descrições destes 
episódios revelam-se maiores consoante a sua proxi-
midade temporal. O caso do Erased de Kooning Dra-
wing, (1953), de Robert Rauschenberg é exemplificador 
de um instante de alteração. A nova avant-garde de 
1950, constituída por artistas como Jasper Johns, 
Robert Rauschenberg, John Cage e Richard Hamilton 
veio reafirmar a percepção pessoal dum modo con-
ceptual, na sequência do que se aponta que Marcel 
Duchamp pretendia mostrar. Esta geração reagia face 
ao modernismo e ao capitalismo. Rauschenberg veio 
questionar o observador nos seus trabalhos. Em 1953 
pediu um desenho a De Kooning (artista expressionis-
ta abstracto) e, com o consentimento deste, apagou-o 
persistentemente. Intitulou-o de Erased De Kooning 
Drawing. Do mesmo modo que Duchamp havia feito, 
desafiava o observador: será que apagar o trabalho de 
outro artista podia ser considerado um acto criativo? 
O trabalho era considerado arte porque tinha sido 
Rauschenberg a executá-lo? Ao mesmo tempo, o acto 
de apagar, podia ser visto como um substituir de um 
conjunto de significados e ideais de determinado movi-
mento artístico para dar lugar a outro (Wood, 2002). A 
obra final era um papel vazio, quase em branco, que le-
vantava a questão sobre os limites e as possibilidades 
de superação da noção moderna de arte.

Robert Rauschenberg, Erased DeKooning  Drawing, 
1953, traços de tinta s/ papel com etiqueta escrita à 
mão, 64,1 x 55, 3 cm

Marcel Duchamp, With My Tongue in My Cheek, 
1959, lápis, tinta, emboço em papel

O entendimento da obra de arte deixa, neste mo-
mento, de ser directo. O observador passa a ser 
obrigado a usar mais do que apenas os sentidos, é 
obrigado a reflectir e a sair da contemplação mera-
mente visual. Cada artista procura construir a sua 
realidade, partindo de conhecimentos sobre a teoria 
e a história da arte, sobre a literatura, a filosofia, 
a ciência, encontrando-se livre para fazer uso da 
história das ideias. 
Em meados dos anos cinquenta o desenho passava 
a ser definido como um plano motivador de uma 
estrutura na qual linhas ou outro tipo de marcas 
são arranja-das em grupos. No caso do desenho 
tradicional a composição encontrava-se subjugada 
ao motivo, segundo o qual tudo se orientava hierar-
quicamente. Na actualidade assiste-se a uma sim-
plificação e reorganização conduzindo a um diálogo 
mais fortuito entre os elementos que tem em aten-
ção o suporte em que se produz. 
Em alguns casos a linha torna-se inexpressiva. 
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Existe por vezes uma tendência para a criação de 
grupos de elementos. Estes factores diagnosticam 
uma tendência para a passagem da espontaneidade 
para o conceptualismo. A preocupação do desenho 
começa a redireccionar-se para o processo segundo 
o qual ele próprio surge. O desenho perde a sua 
objectividade, a sua convencionalidade. 
Daqui efectuou-se a aproximação à arte conceptual, 
com predomínio das ideias.
Nos anos sessenta houve uma nova metodologia de 
abordagem na utilização do desenho. Muitos dos 
trabalhos eram “encomendados” à produção indus-
trial. Para melhor transmitir a ideia e o aspecto vi-
sual da obra, os artistas tinham de realizar esboços 
e esquemas explicativos para os fabricantes com-
preenderem os objectivos dos seus esforços. Autores 
como Donald Judd, Dan Flavin, Robert Morris con-
tribuem para a disseminação da arte Minimal. 
Frances Richardson é uma autora exemplar da 

Donald Judd, 
Sem Título, 1982, 
grafite s/papel 
57,2 x 78,7 cm 

Dan Flavin, From a sketch of 11-25-63, 1963, grafite e lápis de cor 
s/papel, 27,5 x 37 cm

Frances Richardson

Com o surgimento do minimalismo o desenho passa a 
ser tido em conta do ponto de vista conceptual, mais 
próximo da ideia de desenho interno de Zuccari e por 
isso ligado ao momento de idealização. O desenho 
como um auxiliar para a tradução do pensamento do 
artista. Disto é exemplar o comentário da artista con-
temporânea Rachel Whiteread: 

«My drawings are a diary of my work. They are a 
more discrete part of my practice. They help me 
work out what it is that I’m doing. The drawings are 
a way of finding my way trought something. They are 
a way of thinking. If I get stuck in an uncomfortable 

influência minimalista no desenho actual. Utiliza 
marcas minimais que repete, variando a sua lo-
calização. Deste modo cria diferentes variantes 
formais, lumínicas e expressivas, jogando com a 
percepção visual.
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place with a work, drawing lets me worry the work 
througt, till the work is resolve dor moved on.»5

Podemos daqui concluir que o desenho é um auxi-
liar à definição e clarificação mental da criação 
ainda hoje em dia. Rachel Whiteread realiza essen-
cialmente escultura.
Esta associação do desenho ao processo, ao acto 
de fazer, ao inacabado levou muitos artistas a 
debruçarem-se sobre a sua especificidade nos 
seus trabalhos. É através dele que muitos artistas 
estudam e pesquisam soluções, traduzem ideias 
com prontidão. Este é o caso de Bruce Nauman. O 
artista trabalha com uma grande diversidade de 
media. No entanto tem consciência da permanência 
do desenho como vital para o seu progresso. No seu 
corpo de trabalho utiliza os mais variados media 
para traduzir as suas preocupações; no entanto é 
notória a constante abordagem que faz ao desenho. 
O tipo de questionamentos que realiza são o tipo de 
preocupação que parte da expressão gráfica.

5 DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The Primary Means of Expression, 
London, Black Dog Publishing, 2007, p. 193.

Rachel Whiteread, Herringbone Floor Study, 2001, tinta castanha s/papel 
29,5 x 42,5 cm

Rachel Whiteread, In-Out Stairway, pormenor, 2003, colagem, guache e 
caneta s/papel, 66,5 x 50,5 cm

Rachel Whiteread, Sem Título (Casa), 1993, cimento 
e gesso
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Bruce Nauman , Punch and Judy II Birth & Life & 
Sex & Death, 1985, guache e caneta s/papel
191,8 x 184,2 cm

Bruce Nauman, Sex and Death, 1985, neon e vidro montado em 
aluminium, 182,9 x 243,8 x 29,2 cm

O período de 1960 e início de 1970 teve especial 
importância para a história do desenho. Foi uma 
fase de libertação do mesmo dos materiais e supor-
tes normalmente a si associados. Começaram-se 
a alargar as delimitações do seu campo de acção, 
estendendo-se por várias áreas. Mesmo as obras 
que tradicionalmente não se identificariam grafica-
mente passaram a ser estudadas desse modo. O que 

se impunha sobre determinado suporte, ou mesmo 
nem necessitando de suporte, pertencia a esta classifi-
cação. As acções eram, na realidade, encaradas segun-
do uma justificação filosófica fenomenológica. Porque 
o desenho, seria isso, um fenómeno que se impõe à 
percepção. O próprio acto de caminhar, enquanto des-
locação espacial de um ponto para outro, traçava uma 
linha. A relação dessa linha com o suporte – o solo, 
originava um desenho. Richard Long realizou esta 
ideia literalmente no trabalho A Line Made by Walking 
(Inglaterra, 1967). O desenho é aqui construído através 
da incisão provocada pelo passeio do autor.  Está pre-
sente o acto de traçar uma linha pelo movimento de 
um ponto a outro. 
Ao mesmo tempo a postura implícita, ao marcar a su-
perfície terrestre, ao agir sobre ela, tem qualquer coisa 
de evocativo. Remete para a relação transcendental 
entre o Homem e o seu meio e para o cumprimento de 
um desejo de assinalar presença ou marcar território. 
Deste modo, também fica subentendido um certo 
sentimento de posse. O desenho mantém-se em aberto, 
oferecendo possibilidades que se alongam. De igual 
modo, para a Land Art não é importante a durabili-
dade da obra de arte, interessando para o efeito outro 
tipo de características como a entropia. 
Autores como Andy Goldsworthy e Walter de Maria po-
dem ser destacados.

Andy Goldsworthy, Filas de Folhas de Ácer, 1987, 
folhas de ácer, dimensões variáveis, instalação em 
Ouchiyama-Mura, Japão
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Richard Long,
Uma Linha no Japão, 
1979, 
fotografia emoldurada 
e montada,
89 x 124,5 cm 

Walter de Maria, Sala de Terra de Nova Iorque, 1977, área 
da superfície: 334 m quadrados, Dia Center for the Arts, 
Nova Iorque

Anna Barriball é uma autora contemporânea, cujo 
método de trabalho sustentado pela importância 
do processo constrói o desenho. Utiliza sistemas 
repetitivos, como por exemplo, atirar objectos ao 
desenho derivando daqui a marca do contacto. 
Noutros trabalhos sopra bolhas com tinta sobre 
fotografias. Um processo semelhante foi utilizado 
por Roland Flexner nos seus trabalhos.    
No período dos anos 60/70, outros artistas conti-
nuaram a servir-se do desenho. Não com o mesmo 
sentido poético que os anteriores, mas como meio 
auxiliar à construção das suas obras. Para isso uti-
lizaram-no associado aos instrumentos e suportes 
tradicionais. Seria um modo de materializar práti-

cas (performance, entre outras) imaterializáveis. 
Neste aspecto o desenho competia com o vídeo e a 
fotografia. Na fase de concepção não existia, nem 
existe, modo de mais rápido e fácil representação 
de uma ideia.

«Drawings have a featherlike quality. Sometimes 
you think of something and it is so light, so slight, 
that you don’t have time to make a note in your 
diary. Everything is fleeting, but your drawing will 
serve as a reminder; otherwise it is forgotten. »6

6Louise Bourgeois, Drawings & Observations, DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, London, Black Dog Publishing, 2007, p. 63.

Anna Barriball, Untitled VII, 2004, tinta e mistura de 
bolhas s/fotografias encontradas, 11,4 x 8,9 cm

Roland Flexner, Untitled, 2000, tinta s/papel
17,1 x 14 cm
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A arte conceptual defende a superioridade das idei-
as veiculadas pela obra de arte, deixando os meios 
usados para a criar num lugar secundário, como 
nos diz o autor americano Sol LeWitt: 

«In conceptual art the idea or concept is the most 
important aspect  of the work…If the artist carries 
through his idea and makes it into visible form, 
then all the steps in the process are of importance. 
The idea itself, even if not made visible, is as much 
a work of art as any finished product. All interve-
ning steps – scribbles, sketches, drawings, failed 
works, models, studies, thoughts conversations 
– are of interest. Those that show the thought pro-
cess of the artist are sometimes more interesting 
than the final product. »7

7 Sol LeWitt, Paragraphs on Conceptual Art, Artforum 5, nº 10 (Junho 1967), pp. 79–83.  

Sol LeWitt, Folded Drawing, 1971, papel, 28 x 28 cm

Muitos dos trabalhos de Sol LeWitt podem ser cons-
truídos por qualquer pessoa, sem necessidade de 
formação específica, nem conhecimentos artísticos, 
simplesmente seguindo as instruções do artista. 
A execução das obras tem pouca relevância, passando 
para segundo plano. No caso de um projecto vir a ser 
realizado, não há exigência de que tenha de ser mon-
tado fisicamente pelo seu autor. Pode ser construído 

por pessoas que tenham conhecimentos técnicos que 
melhor se adequem à obra em causa. O que se deve 
salientar é a invenção da obra, o conceito que surgiu 
antes da sua materialização. A arte conceptual mani-
festou-se em finais de 1960 e na década de 1970. 
No trabalho de Sol LeWitt o diálogo entre o de-
senhador, seja ele quem for, e o suporte continua a 
existir. O desenho resulta desse resíduo. 
Este momento declarou de vez a assimilação do 
inacabado por parte do sistema das artes. Este 
facto tem relações indirectas com a levação do 
estatuto do desenho, com efeito, muitos dos estudos 
dos autores eram colocados à venda e assumidos 
com o mesmo valor de uma obra terminada. Muitos 
autores que faziam obras que não eram possíveis 
de vender, uma vez que não eram um objecto, viam 
os seus estudos ou registos em formato de desenho 
serem comercializados. Uma série de criadores 
começou a conceber manifestações artísticas inex-
propriáveis, exactamente como reacção ao mer-
cantilismo da obra. No entanto, o mundo da arte 
apoderou-se lentamente do produto possível de 
negociar comercialmente. É disto exemplo o caso 
dos autores de Land Art. Preocupavam-se com a 
natureza e com a contestação do mercado da arte. 
Utilizavam a paisagem transformando-a na folha de 
papel realizando intervenções de grande escala, que 
tinham, por vezes, carácter efémero. Consistia numa 
materialização do desenho na natureza. O desenho 
torna-se uma marca na superfície da terra. Vários 
artistas se salientam, como por exemplo, Robert 
Smithson, Richard Long, Dennis Oppenheim, Richard 
Serra. Para além dos desenhos na superfície da terra, 
Richard Long desenvolveu outros que tinham como 
suporte paredes interiores de galerias. O que o autor 
fazia, consistia na descontextualização e, consequente 
utilização, de um material proveniente da natureza 
- lama para marcar o seu gesto nas paredes do cubo 
branco. Deste modo realizava formas concêntricas 
com forte teor evocativo. O processo de trabalho 
adquiria um importante destaque. O artista obtinha o 
lugar de mediador entre a natureza e o suporte. O im-
pulso criativo, ainda que não origine um objecto, vale 
por si só, enquanto atitude e questionamento. 
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Richard Long, Untitled, 2004, lama do rio Avon e tinta preta em 
contraplacado, 122 x 122 cm

O desenho como tradutor do pensamento criativo 
do artista é hoje reconhecido: 

«O meu envolvimento inicial na arte deu-se através 
do desenho, e o desenho continua a estar no centro 
do meu trabalho. Comecei a desenhar quando era 
muito novo. É uma espécie de ritual. Interpretei pra-
ticamente toda a arte através do desenho – a minha 
e a dos outros, das pinturas rupestres a Giacometti, 
de Cézanne a Brancusi. O desenho é sempre indica-
tivo do modo como os artistas pensam. Não consigo 
referir imediatamente nenhuma obra digna desse 
nome, na qual o desenho não seja um elemento 
chave. Quando falo em desenhar, não me refiro ao 
desenho como uma disciplina diferente da pintura 
ou da escultura. Há o desenho do desenho e há o 
desenho na pintura, assim como há desenho na 
escultura.»8

Todas estas atitudes encontram ligação em alguns 
casos o desenho seria feito depois do projecto estar 
montado. Toda esta atitude encontra ligação com as 
gravuras rupestres, o marcar do chão em rituais ou 
em grandes superfícies, remontando a uma activi-
dade com origens remotas. 
Simultaneamente ao surgimento da Arte Minimal e 
da Land Arte desenvolveu-se a Arte Conceptual. O 

8 FARIA, Nuno, A Indisciplina do Desenho, Lisboa, Instituto de Arte Contemporânea, 1999, p. 21, Entrevista por  Nicholas Serota e David Sylvester,Richard 
Serra: Weight and Mesure, London, Tate Gallery, 1992, pp. 21 – 22.

motor de união entre elas era a desmaterialização 
do objecto artístico, como protesto ao consumismo 
da sociedade. Uma das soluções era a depreciação 
do aspecto visual da obra dando lugar à valorização 
da arte da ideia. 
O artista Frank Stella alterava a forma do suporte, 
opondo-se à manualidade. Outros autores começaram 
a realizar peças que não eram nem pintura nem es-
cultura, mas de configuração tridimensional. A inten-
ção era o estabelecimento de novos princípios para a 
arte que não caíssem na ilusão pictórica. Havia uma 
tendência contrária ao toque pessoal, emotivo. 
A arte minimal procurou a criação de um sistema 
baseado na geometrização das formas. Guiava-se 
por uma espécie de grelha proveniente de Cézanne, 
do cubismo e da homogeneidade de Pollock.  
Walter Hopps classifica, na arte pós-segunda guerra 
mundial, um grupo que parte do questionamento de 
Marcel Duchamp, apresentando uma postura redu-
tiva e rigorosa sobre uma arte que buscava a sua 
desmaterialização. 
O autor enquadra nesta classificação a “abstracção 
redutiva” com Myron Stout, Agnes Martin, Anne Truit.
Nos anos 70 evidenciam-se principalmente, como 
temos vindo a constatar, a Arte Conceptual, do ponto 
de vista, do recurso às instalações e a Land Art, esco-
lhendo como suporte a natureza. 
As manifestações com presença mais forte demarca-
ram-se pelo questionamento ao sistema de funciona-
mento do mercado da arte. Assinala-se, peremptoria-
mente, o fim do modernismo. 
Destacamos alguns autores relevantes para o assunto: 
Brice Marden liga-se à estética minimalista e à abs-
tracção transcendental de Newman e Rothko. 
Robert Smithson faz referências na história natu-
ral, literárias e metafóricas. Utiliza o desenho como 
forma de anotação primária. 
Richard Jackson, influenciado pela obra de Jasper 
Johns, torna explícito o processo de execução. 
Bruce Nauman, também sob a influência de Jasper 
Johns, utiliza o desenho como caderno de ideias a 
realizar. Recorre constantemente à linguagem. 
James Turrel utiliza o desenho de modo a preparar 
as suas obras de land art. 
Michael Heizer desenvolve o seu trabalho na land art. 
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Brice Marden, Muses Drawing 2, 1989-1991, tinta da china
66 x 103,2 cm 

Bruce Nauman, Life Death Love Hate Pleasure Pain, 
1983, grafite, aguarela e tinta s/papel, 127 x 97 cm

Michael Heizer,
Dragged Mass, 
1983,
guache, pastel de 
óleo e litografia s/
papel,
77  x 112 cm

Walter Hopps (Cinquante ans de dessins améri-
cains 1930 – 1980, 1985) enquadra nas nomeadas 
“sínteses racionais”: Sol LeWitt, Donald Judd, Dan 
Flavin e Frank Stella.
Sol LeWitt iniciou a sua actividade artística no 
campo da arte minimal. Inicialmente exprimia-se 
através do desenho, depois começou a construir 
estruturas seriais. Envolveu-se com a Arte Concep-
tual interessando-se pelo desenvolvimento da ideia 
como motor para a arte. Para LeWitt o desenho era 
a disciplina fundamental e então começou a dese-
nhar directamente na parede. Para isso empregou 
os instrumentos mais simples, os tradicionalmente 
associados à disciplina e deu instruções a assis-
tentes seus para elaborarem a obra. O resultado 
final era apenas o vestígio da acção, o valorizável 
deveria ser o conceito criado pelo artista que ar-
ticulava todos os meios envolvidos. O toque pessoal 
torna-se irrelevante. O resultado reflecte o gesto, 
mas nunca o do artista, o da humanidade talvez. 
O desenho, abordado pelo autor é directamente o 
desenho interno, que precede a acção.  
Claes Oldenburg desenvolve o seu trabalho, essen-
cialmente, no campo da escultura. O desenho é por 
si utilizado para planear as suas estruturas. Projec-
ta objectos gigantes em espaços públicos. A sua obra 
é constituída pela descontextualização de objectos 
do quotidiano do seu local habitual e consequente 
apresentação, numa escala ampliada, num espaço 
público.
Jordan Kantor, no catálogo Drawing from the 
Modern 1975 – 2005 (2006), utiliza uma metodologia 
de observação do desenho contemporâneo assente 
numa visão cronológica associada à elaboração de 
grupos com base em características estilísticas.9 
Toda a hipótese de leitura tem como motor princi-
pal o enquadramento das obras nas modificações 
e questionamentos criativos do espaço da arte. O 
desenho assume-se como veículo exploratório de 
materiais e ideias. 
O autor fundamenta a sua estrutura de análise cons-
truindo um paralelismo das manifestações artísti-
cas com jogos. Tal pode ser percebido se pensarmos 
que para uma obra ser aceite enquanto tal necessita 
de cumprir um determinado número de requisitos 

9 A presente obra consiste num catálogo publicado por alturas da exposição, com o mesmo nome, no MOMA, em Nova Iorque, em 2006. Organizada por Jor-
dan Kantor. Trata-se da terceira exposição, sendo a última de um grupo de três que apresentam 125 anos de trabalhos sobre papel da colecção do MOMA.
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implementados pelo próprio mundo artístico, isto para 
além do teor de decifração da obra de arte. Esta sua 
natureza é familiar ao espírito da arte conceptual. 
Esses requisitos serão as regras do “jogo”. Segundo 
Kantor, a crença na Arte (ocidental) enquanto um 
jogo uno com leis determinadas teria terminado 
com o modernismo. Assinalara-se, deste modo, o fim 
do modelo da narrativa histórica. A contemporanei-
dade é edificada através duma variedade de jogos, 
cada um com as suas normas próprias. É portanto 
fácil de identificar o nível de complexidade a que 
chegámos na tentativa de interpretação das reali-
dades artísticas. O artista Joseph Kosuth escreveu 
no seu ensaio de 1969, Art after Philosophy, «All 
the art (after Duchamp) is conceptual (in nature) 
because art only exists conceptually.» Tony Godfrey 
disse, depois da definição de Joseph Kosuth, que a 
arte conceptual é uma arte que questiona a nature-
za do que é entendido enquanto arte. Deste modo 
podemos compreender a ligação entre o desenho e a 
vertente conceptual actual. 

Dentro da arte dita conceptual podemos fazer sub- 
-divisões existentes na contemporaneidade e exem-
plificar as conjunturas com alguns autores.

A percepção do desenho enquanto processo, ou 
enquanto tradutor de uma intenção construtiva 
mental por parte do autor faz com que sejam esta-
belecidas ligações entre o desenho e a arquitectura 
na contemporaneidade. Para isso alguns autores 
optam pela utilização das normas e regras comuni-
cativas específicas da área da arquitectura. São de 
tal exemplo os artistas:
Kevin Appel possui um conhecimento amador de ar-
quitectura. Através de perspectivas arquitectónicas 
desenha casas imaginárias no computador. Utiliza 
transparências. Tira partido do computador e da 
oferta de vistas bidimensionais e tridimensionais 
que este fornece. 
Toba Khedoori utiliza esquadros, réguas, entre 
outros, material próprio do desenho manual ar-
quitectónico. Faz desenhos de grande escala e de 
detalhe minucioso que se assemelham a ilustrações 
arquitectónicas. Os elementos dos seus desenhos 

parecem isolados no Tempo e no Espaço fazendo-
-nos pensar em perenidade. 
Julie Mehretu realiza combinações espaciais e tem-
porais, onde subjectivamente incorpora matérias ar-
quitectónicas. Manifesta a hibridez nas suas obras.
Los Carpinteros consistem num grupo que se inspi-
ra em materiais relacionados com o manuseamento. 
Desenvolvem um trabalho socialmente simbólico 
– intervêm partindo dos prédios decadentes de 
Cuba. Fazem uma mistura entre o privado e o pú-
blico. A arquitectura, o design e as artes plásticas 
constituem as práticas do seu interesse.

Joseph Kosuth, Intitulado (Arte como Ideia como Ideia), [ideia] 
(pormenor), 1967, fotografia a preto e branco,  121,9 x 121,9 cm 

Toba Khedoori, Untitled (Doors), 1999, óleo e cera s/papel
350,5 x 486,5 cm
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Outra alternativa ao aspecto conceptual na criação 
artística pode ser constituída através da elaboração de 
Mapas Mentais ou de uma tendência no interesse pelo 
campo da Metafísica. O desenho assume o seu cunho 
conceptual ao ir buscar referências a outras áreas, 
conjugando a preocupação mental com a versão visual 
através de meios manuais. 
Nestes casos a visão pessoal do artista deve oferecer 
novos arquétipos, alegorias e explicações alternati-
vas do mundo. Os artistas assim enquadrados desen-
volvem um mapeamento muito pessoal do espaço. 
Franz Ackermann realiza desenhos que gravam a 
sua percepção das cidades que visitou. Construções 
mentais, mapas aéreos. Mapas Mentais. Cada ima-
gem resulta da reacção da sua mente aos estímulos 
de ambientes particulares. Os desenhos não são re-
cordações da experiência de viagem, são a experiên-
cia. Definição da realidade através do que é apreen-
dido e não do que está materialmente presente. 
Mark Manders parece imaginar-se a si mesmo como 
edifício, contendo formas simbólicas.

Julie Mehretu, Untitled, 2000, tinta, lápis de cor e papel recortado 
em mylar, 45,7 x 61 cm

los carpinteros, 
Plano de la Habana, 
2003,
aguarela s/papel,
225, 6 x 150,9 cm

Franz Ackerman, trans east west (tew) no. 3: The Kasikgi stadium, 
1999, técnica mista s/papel, 16 x 24 cm
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Mark Manders,
Still Life, 1998,
caneta s/papel,
42 x 29,7 cm

Matthew Ritchie faz desenhos em conjuntos de 
séries, sequências, que devem ser lidos desse modo. 
São narrativas explicativas do princípio da vida. A 
produção de cada nova história é um esforço signi-
ficativo de imaginação. Os seus episódios tornaram-
-se numa espécie de aventuras épicas, ganhando em 
espírito de B.D.

Matthew Ritchie, I Hear We’re All Coming Back, pormenor, 2003, tinta 
s/pergaminho, 30,5 x 122 cm

Os exemplos da aplicação actual do conceptualismo 
são extensos, tanto como as propostas artísticas. 
Uma obra de arte contemporânea, neste caso de 
desenho, não pode deixar de ser avaliada tendo em 
conta toda a história de arte e um equilíbrio físico e 
mental, isto é, visual e conceptual.
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4.1.9
Acabado e Inacabado

Dentro do campo do desenho artístico existe uma 
pluralidade de hipóteses. Bernice Rose divide-o 
em dois grupos: o preparatório e o acabado (Rose, 
1976). O preparatório relaciona-se, mais directa-
mente, com os estudos feitos pelo artista para pré- 
-visualizar resultados que serão aplicados noutro 
media. O desenho acabado consiste na obra em 
si terminada. O desenho de massa consiste numa 
tentativa de aproximação do desenho ao efeito da 
cor. Os autores utilizam a massa para sugerirem a 
diferença tonal e os volumes. Este efeito pode con-
trariar a utilização do desenho de contorno. Os tra-
balhos de Georges Seurat situam-se aqui. O autor 
tencionava conferir uma igualdade de acabamento 
ao desenho tal como na pintura, elevando assim, o 
seu estatuto. A exibição de obras suas, como tra-
balhos acabados, efectuadas deste modo, foi um 
dos passos fundamentais para a independência do 
desenho.

Seurat,
Passeio, 1883,
pena e tinta s/ papel-
forte,
29,8 x 22,4 cm

Ao longo da história de arte muitos desenhos que 
foram feitos com a intenção de funcionarem como 
estudos, foram transferidos para o grupo do de-
senho acabado. Isto sucedeu devido à valorização 
posterior a que foram sujeitos. O distanciamento 
levou a uma validação desse inacabado dentro da 
experiência estética. Esta valorização tem seme-
lhanças com a ascensão da arte abstracta, no que 
concerne à liberdade concedida ao observador. Pe-
rante o não figurativo tendemos a projectar formas 
concretas. De modo semelhante o inacabado pode 
incitar à finalização da obra. Ou seja, o que não 
está presente é convocado ou imaginado na mente 
daquele que vê a obra, diferindo de indivíduo para 
indivíduo.  
A história do desenho oscila entre o desenho como 
esboço e enquanto trabalho acabado. Diferentes 
graus de apreciação foram feitos. Enquanto alguns 
prezavam os primeiros pensamentos dos mestres 
renascentistas, humildemente apresentados no 
papel, outros valorizavam o rigor do acabado e da 
pintura fina. Muitas vezes os desenhos eram classi-
ficados por géneros (paisagem, grotesco, arquitec-
tura, académico). Nos vários períodos existiram os-
cilações na avaliação do desenho. No séc. XX, mais 
intensamente, a partir da segunda metade, a valori-
zação do processo destacou o inacabado e o registo 
da ideia mental do artista. Neste caso, o desenho 
estava presente e os autores falavam dele, mas era 
mais um auxiliar ou uma metáfora para a criação do 
que propriamente o fim ou a técnica de eleição. 
A partir de 1990 assistiu-se a um ressurgimento da 
disciplina, desta vez aproximando-se mais do séc. 
XIX e opondo-se, muitas vezes à orientação através 
do processo. 
O inacabado pode providenciar um início, dá azo a 
uma maior multiplicidade de interpretações e sen-
sações, uma vez que não tem o mesmo teor rígido 
que uma obra terminada. O conhecimento deste 
aspecto leva muitos autores a aplicarem às suas 
produções esta estética do inacabado, aumentando 
a expressividade e plasticidade dos seus trabalhos. 
Com o pós-modernismo e os novos paradigmas 
que ele vem suscitar, como a desmaterialização do 
objecto artístico, o desenho foi também afectado. 
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Porém, neste caso, muitas foram as ocorrências que 
o enfatizaram. Sempre partindo da importância 
dada à disciplina como processo. Abordando-o con-
ceptualmente foi realçada a sua natureza experi-
mental e a ideia de inacabado.
Desde o período impressionista que os paradigmas 
artísticos foram sofrendo alterações consideráveis. 
Nesse momento os artistas realizam uma ruptura 
com cânones académicos. Ao trabalho acabado 
cuja ambição visa a perenidade opõem a captação 
do instante e fugidio conquistando uma libertação 
crucial para a exploração artística. A abstracção 
prende-se com um elevado grau de subjectividade. 
   O Expressionismo Abstracto assumiu a valori-
zação do inacabado. As obras desta manifestação 
artística tinham uma aparência incompleta. Por 
sua vez, esta característica potenciava uma ampli-
ficação de interpretações. Estas circunstâncias na 
apresentação dos trabalhos levaram ao repensar 
dos próprios esboços. Uma vez que uma pintura po-
dia ser validada deste modo, o mesmo ocorreria em 
relação ao desenho que deixava de ser apenas parte 
integrante de um projecto a realizar, para passar a 
ser julgado como obra em si. O que os artistas ex-
pressionistas fazem é esse enaltecimento da marca 
do desenho, da acção criativa.

Jackson Pollock,
Untitled, 1944,
aguarela e tinta s/papel,
31,8 x 25,7 cm

«Distintions between drawing and painting became 
irretrievably blurred when Jackson Pollock started 
to paint with line in the late 1940s.» «In his pain-

1 DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The Primary Means of Expression, 
London, Black Dog Publishing, 2007, p. 18.

tings the scale of drawing is blown up and the line 
operates between description and non-description. 
By pouring paint onto canvas in an act of raw emo-
tional expression, Pollock severed the anatomical 
connection that had tradicionally linked the artist’s 
hand, brush and canvas. Pollock’s work marked a 
shift away from representation and towards abs-
traction that prioritized the act and the manipula-
tion of materials. »1

Neste excerto assume-se a transferência da atitude 
do desenho para a pintura e com ela toda a experi-
mentação implícita ao meio gráfico. A relação de 
intimidade entre o autor e materiais, instrumentos, 
suporte, é mantida. Valoriza-se o processo de busca 
de algo, de procura da emoção estética e, como tal, o 
que não se diz revela-se tão importante como o que 
se diz. O inacabado familiariza-se.

Miguel Ângelo,
Estudo para Escravo, 1516,
giz negro s/ giz vermelho,
388 x 235 mm

O conceito de inacabado remonta ao tempo de Miguel 
Ângelo (Frade, 2002). Esta atitude é uma das negações do 
academismo, ao trabalho dentro da norma, sem nada a 
apontar, e cujo principal valor está nesse domínio técnico. 
Os trabalhos assim contextualizados revelam perfeição, 
mas, por outro lado,também se afastam do carácter im-
perfeito da natureza humana. A preocupação em demasia 
pelo bem acabado pode ter efeitos nefastos na expressão, 
uma vez que o autor fica subordinado à correspondência 
a expectativas que distorcem o impulso primitivo e natu-
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ral da criação. As marcas da acção ficam artificialmente 
escondidas. A relação entre a pintura e o desenho sempre 
foi questionada e esta ideia do acabado e inacabado são 
parte do motivo da discórdia. O inacabado assume-se 
como um acto de maior sinceridade, uma vez que revela a 
mestria do artista a par com as suas hesitações e inqui-
etações. Neste tipo de trabalho deparamo-nos com os 
vestígios das decisões, do processo seguido pelo seu 
autor. A obra encontra-se desnudada. Caracteriza-se 
pela fragmentação, pelo desequilíbrio, pela irregu-
laridade. A preparação para a apreciação de  traba-
lhos destes foi-se constituindo ao longo dos tempos, 
verificando-se a existência da oposição entre obras 
idealizadas, onde a perfeição da totalidade e o equi-
líbrio eram os valores eleitos (caso presente no séc. 
XVIII) e obras inacabadas que rompiam com esses 
princípios. A observação crítica sobre o passado 
e a reformulação dos critérios estéticos levou à 
atribuição de importância e de qualidade a muitos 
desses feitos, anteriormente desclassificados. Foi 
este passo que levou à conquista de autonomia por 
parte do desenho. 
Quando as linhas conduzem à desintegração do de-
senho e da forma o negro é considerado um apagar. 
As figuras existem como uma espécie de fantasmas 
que nunca se sabe quando vão desaparecer. São um 
reflexo da própria condição humana. Ressalvam o 
conceito de inacabado ou de quando se deve parar no 
desenho. Encontram-se entre o inacabado e a acumu-
lação excessiva de traços. 
 
A ideia de equilíbrio, entre o grau de acabado e 
inacabado, é reproduzida segundo a construção de 
visões do mundo. Estas possíveis imagens, represen-
tativas do absoluto são de um teor mais abstracto e 
espiritual. Algumas delas abrem-se para o infinito ao 
constituírem-se, não como fronteiras, mas segundo 
espécies de grelhas ilimitadas, valorizando-se assim 
o inacabado. O artista, que implica assim a sua obra 
intencionalmente, deve saber quando parar, deve 
seleccionar atentamente o que é dito e o que fica por 
dizer. As marcas desenhadas devem ser insinuantes 
de algo mais. 
Na contemporaneidade vários autores parecem dei-
xar as suas obras em aberto. No entanto esta esté-

tica do inacabado não é propriamente uma temática 
onde se reúnam uma série de artistas. Consiste antes 
numa atitude que foi herdada do modo expressionis-
ta de Miguel Ângelo tendo o seu eco em diferentes 
momentos da história da arte com predominância no 
período expressionista abstracto e reflectindo-se em 
casos onde a postura gestual está mais presente. 
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4.1.10
Linguagem / Escrita

Ao falarmos de linguagem e escrita falamos da atri-
buição de significado, de sentido. Questionamo-nos: 
será que o desenho comunica como uma linguagem? 
Circunscreve-se a um resíduo de uma determinada 
acção? 
O desenho enquanto media com vertente comunica-
tiva pode ser pensado enquanto linguagem?
Para falarmos de linguagem no desenho referimos 
a perspectiva proposta por Emma Dexter1: para ser 
considerado tem que se ter em consideração a sua 
componente mágica de tradução por meio de signos, 
de ideias ou imagens. 
Esse primeiro sentido do desenho será, como 
refere, da ordem da magia e da evocação. Através 
dele, o Homem adquire a capacidade e prontidão 
para traduzir pensamentos, ideias, em imagem. 
Enquadra-se nas formas de relacionamento desse 
com o exterior que o circunda. O desenho e a escrita 
têm assim uma origem comum. No início existiam 
desenhos. A imagem de um dado objecto significava 
o próprio objecto, era a chamada escrita pictográ-
fica. No entanto este sistema era bastante com-
plexo. Surgiu a necessidade de simplificar os sinais, 
tornando-se cada vez mais abstractos. Desen-
volveu-se a escrita cuneiforme que consistia numa 
série de marcas com a forma de cunhas. Foi usada 
pelos povos da Assíria e da Babilónia. Por sua vez, 
evoluiu para a escrita ideográfica. Utilizava formas 
para representar a ideia. Daqui desenvolveu-se o 
abecedário actual. No entanto este perdeu o seu 
sentido ideográfico para passar a representar o som 
da palavra. Quando a escrita passou a interpretar a 
oralidade, o som, o sinal libertou-se do objecto. 
Existe um relacionamento entre o hieróglifo e o 
alfabeto, entre a forma que se assemelha e a forma 
codificante foneticamente. O desenho, no entanto, 
não tem a pretensão de nomear e não pode ser abar-
cado na sua totalidade por uma descrição linguísti-
ca. Ele é de outra ordem que não a lógico-verbal. 
A escrita, quando não a poética, pretende-se que 

seja clara, que o leitor possa apreender o signifi-
cado das palavras. O desenho é na maior parte das 
vezes inexplicável, indizível. Podemos ambicionar 
compreender parte do seu conteúdo, mas nunca a 
totalidade. O desenho é inapropriável por palavras, 
pertence à linguagem da experiência sensorial e 
intuitiva.

Louise Hopkins, Untitled (the, of, the), 2002, tinta s/jornal, 60 x 74 cm

Cy Twombly

1 Phaidon Press Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, London,  Phaidon, 2005.
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Jasper Johns , Etude pour 0 Though 9, 1961,  
grafite s/papel, 32,5 x 28 cm

O trabalho do artista On Kawara, Code (1965), é 
constituído por pequenas marcas, feitas com lápis 
de cor, criadas e inventadas pelo artista. O autor 
copiou texto, seguindo um código para cada le-
tra ou pontuação, por si criado. Utilizou o modelo 
de leitura ocidental para a disposição das “suas 
letras”, ou seja, de cima para baixo, da esquerda 
para a direita. A vista geral mostra uma tentativa 
da parte do desenho na tradução do abecedário e, 
consequentemente, significados em sinais visuais. 
Porém, facilmente nos apercebemos da indecifra-
ção deste abecedário. Corresponde a um tipo de 
“caligrafia”, que segue princípios lógicos, regras e 
normas criadas pelo artista. Só este é que domina 
o conhecimento da “chave” da sua decifração. Todos 
os outros observadores permanecem ignorantes e 
alheios ao que está “escrito”. As marcas de pontua-
ção apenas servem para assinalar e aumentar ainda 
mais o distanciamento e frustração entre autor e 
leitor/observador. É uma situação que traduz bem o 
alheamento que a arte contemporânea pode provo-
car nos seus observadores, os quais, se não estive-
rem dentro do contexto em que a obra é criada, não 
possuírem conhecimentos de história de arte, não 
tiverem desenvolvido de algum modo os seus juízos 
estéticos, permanecem à parte do que lhes é apre-
sentado. Isto, porque mantêm o desconhecimento 

face ao “código” utilizado pelos artistas. 
Noutros trabalhos, Kawara utiliza outros códigos, 
como Braille e sequências de números.
O desenho é uma capacidade expressiva que uti-
liza determinada forma de representação. Difere 
portanto da capacidade de discurso. A escrita é um 
sistema artificial que, para a sua apreensão, implica 
o conhecimento dos códigos.
Tim Ingold, em Lines a Brief History2, dedica um 
capítulo à diferenciação entre desenho e escrita. 
Começa por enunciar quatro modos de os distinguir:

«First, writing is in a notation; drawing is not. 
Secondly, drawing is an art; writing is not. Thirdly, 
writing is a technology; drawing is not. Fourthly, 
writing is linear; drawing is not. None of these 
distinctions, as it turns out, is entirely trustworthy. 
But it pays to pursue them, since a number of im-
portant issues can be clarified along the way.»3

É necessário compreender quando é que se deixa de 
desenhar letras para se passar a escrever. Segundo 
Ingold, as crianças começam por desenhar letras. 
Existe um momento em que, partindo da observa-
ção das marcas que executam sobre papel, se aper-
cebem que o que fazem é algo descritivo de alguma 
coisa e que esse objecto possui um nome. Escrever 
implica o conhecimento de que a junção de deter-
minadas letras em determinada ordem constrói 
palavras. Para ler e escrever é necessário entender 
o significado que cada letra possui e o resultado da 
sua associação a outras.
O autor coloca-nos uma questão interessante ao 
apresentar a seguinte situação: Se formos levados a 
copiar um texto elaborado num tipo de abecedário 
que nos seja desconhecido, ao imitarmos as letras, 
encontramo-nos a escrever ou a desenhar? A afirma-
ção que parece ser mais correcta aponta que ao es-
crevermos não deixamos de desenhar, mas o inverso 
nem sempre acontece. 

A aproximação à escrita enquanto tecnologia 
provém do facto de no séc. XVII a técnica consistir 
no tratamento sistemático de algo e necessitar de 
instrumentos específicos. A palavra vem do grego 

1 INGOLD, Tim, Lines A Brief History, 1st ed. , New York, Routledge, 2007
2 Ibidem, p. 120.
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tekhne, cujo significado era a habilidade humana. O 
diferente sentido da palavra na actualidade justi-
fica-se pela sua adopção, pela indústria capitalista, 
para a definição da produção muitas vezes com o 
auxílio de sistemas de inteligência artificial me-
canizados. Conforme o autor afirma «Art creates; 
technology can only replicate.»4 Deste modo alcan-
çamos outra distinção entre desenho e escrita: a 
capacidade criadora do primeiro em contraste com 
o teor maquinal da última. No entanto é necessário 
ter o cuidado de esclarecer: quando falamos de 
escrita, não estamos aqui a falar da literatura ou 
poesia, que são claramente formas de arte. O escri-
tor é um criador na medida em que compõe ideias, 
conceitos e não pelo seu acto manual de desenhar 
linhas. A sua matéria é a palavra.  

Segundo Éric Mézil5 a organização serial de uma 
obra de arte adquire a forma de uma espécie de 
escrita. Existe neste acto do artista uma espécie de 
abandono a uma execução repetitiva de um deter-
minado método encontrado ou a um mesmo âmbito 
de busca. Os autores criam assim, uma simbologia 
própria e, de certo modo, identificativa do seu corpo 
de trabalho. A utilização destes grafismos de ma-
neira recorrente obtém uma configuração próxima 
de uma escrita. Algumas obras dedicam-se mesmo, 
à configuração de letras, constatando-se o interesse 
caligráfico e também tipográfico. 
Existem diferenças entre desenho e escrita que nos 
possibilitam uma melhor clarificação de ambos. A 
escrita desenvolve-se numa diferente direcção com-
parativamente à imagem. Progride de modo cursivo. 
A imagem expande-se no suporte, destacando-se 
pelo seu contraste com o fundo. A escrita possui 
regras específicas que delimitam o seu campo. O 
leitor tem expectativas implícitas na sua incursão 
pelo texto. A direcção da escrita ocidental é de cima 
para baixo, da esquerda para a direita por uma 
questão de adaptação prática aos suportes utiliza-
dos na escrita. 
A caligrafia chinesa ou japonesa é uma escrita mas 
também uma forma de arte que possui um movi-
mento rítmico. Os artistas que a praticam procuram 
conferir às suas pinceladas movimentos que partem 

da observação do mundo que os rodeia: água a cair, 
um pássaro a voar, a firmeza de uma montanha, 
entre outros. O lápis ou a caneta, instrumentos 
tradicionalmente associados à cultura ocidental, 
oferecem outro tipo de expressão que não possui a 
flexibilidade do pincel. As características destes ins-
trumentos vão limitar o repertório de movimentos, 
descrevendo uma linha/letra contínua e que apa-
rece de perfil. Contrariamente, a caligrafia aparece 
de frente para o observador. O tipo de movimento 
e instrumento vai determinar o carácter cursivo da 
escrita ocidental. 
O desenho, do mesmo modo que a caligrafia, desen-
volve-se respeitando um sentido coreográfico. Cada 
movimento segue uma orientação específica que não 
é linear, na maior parte dos casos. O próprio mé-
todo de aprendizagem da caligrafia vem confirmar 
a importância dada ao gesto. Os alunos começam 
por experimentar o traço dos caracteres no ar e só 
depois da interiorização do gesto o desenham em 
papel. Um dos movimentos consistiu na escrita cor-
rente. Deste modo desenvolvem um envolvimento 
físico em toda a acção. 

No séc. XX, na música e na poesia fizeram-se ten-
tativas para ultrapassar a barreira entre as artes 
visuais e a escrita. Os autores infringiram a direcção 
tradicional alterando o aspecto formal dos seus 
escritos. Deste modo efectuaram uma aproximação 
com as artes visuais. No desenho não existem con-
venções que orientem o olho que vê. A experiência 
estética torna-se imprevisível. A linguagem poética 
e o desenho têm-se encontrado em vários momen-
tos. O séc. XX apresenta diferentes situações de 
contacto entre artes visuais e literatura. O texto e a 
imagem diluíram-se num sentido comum destruindo 
as suas fronteiras. Os escritores aperceberam-se 
das potencialidades visuais da ocupação do espaço 
da escrita na página. Passaram a ter preocupações 
próximas da natureza do desenho. Um caso exem-
plar desta situação é a obra do poeta Mallarmé. Os 
artistas plásticos retomaram a utilização da escrita 
conjugando-a com elementos estéticos nas suas 
obras. Tiraram proveito do efeito visual da mesma e 
da ligação conceptual. A hierarquia a que ambas as 

4 Ibidem, p. 127.
5 Centre Georges Pompidou, Au Fil du Trait de Matisse à Basquiat, Paris, Centre Georges Pompidou et Carré d’Art, 1998.
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áreas estavam sujeitas no que concerne, por exemplo 
ao serviço prestado pela ilustração ao texto ou pela 
legenda à imagem foi progressivamente dissolvida.

Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hazard, 
primeira edição em Cosmopolis: An International Review, 1897

Actualmente as letras podem ser parte constituin-
te de uma composição abstracta ou figurativa, tal e 
qual um elemento do desenho.
Louise Hopkins é uma autora que utiliza tinta, 
apesar de não se considerar pintora. Interessa-se 
pela utilização das letras. Num dos seus trabalhos 
desenhou sobre papel de jornal, contornando insis-
tentemente e obsessivamente algumas palavras. As 
palavras tornam-se, deste modo, símbolos conecta-
dos entre si. O significado anterior do objecto (que 
é o suporte) foi alterado, mas as palavras seleccio-
nadas continuam a valer por si, vendo o seu signifi-
cado ampliado.  
A escrita, com a sua vertente no desenho da letra, 
da palavra, intervém na Arte como mais um motivo 
da realidade social e humana. 
Jasper Johns organizou a sua obra segundo séries 
de trabalhos. O grupo respectivo ao uso das letras 
tornou-se numa espécie de escrita. Assim como 
transformou objectos banais, quotidianos, em sig-
nos plásticos também fez o mesmo com as letras. 
Todas estas formas de expressão podem ser orien-
tadas para a tradução de um elogio aos sentidos, ao 
visual, como significação do movimento da vida e 
afirmação da mesma festivamente. 
A introdução das letras na arte deu-se em vários 

momentos. 
A fase pictográfica6 revela já um sentido estético. 
Havia uma figuração de animais em várias activi-
dades. O modo de representação indiciava a escrita.

Escrita hieroglífica, pedra de ro-
setta, Estela (fragmento), basalto  
negro (196 a.C. )

A civilização egípcia contribuiu, na sua arte, com 
a escrita hieroglífica. Encontrava-se desenhada 
em papiros ou gravada em pedra ou pintada nas 
paredes. A decifração deste sistema deu-se pela sua 
comparação com a grega. Era uma escrita que tinha 
vários sentidos de leitura. Utilizavam imagens para 
representar objectos concretos e para conceitos 
abstractos traduziam cada som da palavra por uma 
imagem. 
Na Idade Média os monges dedicavam-se à cópia de 
manuscritos utilizando a escrita alfabética. 
O surgimento da iluminura, no ocidente, no séc. XIII 
relacionou a letra com a arte. A iluminura consistia 
numa arte móvel ligada à ilustração e à ornamenta-
ção de livros, essencialmente sagrados. As influên-
cias nesta prática vinham sobretudo da herança 
românica e do oriente bizantino, devido às trocas 
comerciais. O desenho das iluminuras era rico 
em linearismo, consistindo as representações nas 
figuras das histórias religiosas e nas letras consti-
tuintes dos textos. Os saltérios e os livros de horas 
(livro de orações de uso pessoal) eram os suportes 
das iluminuras. 
A xilogravura é uma técnica de impressão que, ini-
cialmente foi utilizada para a reprodução de gravu-
ras de imagens de santos e posteriormente para pá-

6 Período de 30000 a 25000 a.C.
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ginas de livros. Albert Dürer, artista renascentista, 
foi um dos artistas com trabalhos em xilogravura.

Les Très riches heures du Duc de 
Berry, 1413 – 1416

Para além da já referida importância artística dada 
à caligrafia pelos chineses e japoneses, também a 
arte islâmica deve ser considerada. As fontes da 
arte islâmica são sobretudo as de ordem religiosa, 
o Alcorão e as palavras do profeta Muhammad. 
Quando este profeta conquistou Meca, em 630, uma 
das suas primeiras medidas terá sido a destruição 
dos ídolos religiosos. A partir do séc. IX ocorre uma 
censura à representação figurativa por se conside-
rar que o artista ousava colocar-se no lugar Deus 
e para evitar a confusão na projecção da adoração 
dos ídolos. Existem também inspirações na literatu-
ra visíveis na arte do livro mas também, nos objec-
tos, como por exemplo a cerâmica e a tapeçaria. No 
entanto é a caligrafia que sobressai. Esta arte é con-
siderada uma actividade nobre e sagrada, uma vez 
que os seus autores desenham palavras considera-

das divinas. No entanto, está também presente em 
obras profanas. Este tipo de expressão representa, 
para os muçulmanos, unidade, beleza e poder. Existe 
uma integração desta arte abstracta nos edifícios 
que lhe servem, muitas vezes de suporte, no intuito 
de conseguir um todo sublime.  

Os vários contactos entre a escrita e a arte ao longo 
da história levaram a um cada vez mais frequente 
entrosamento entre ambas, mesmo nas manifesta-
ções artísticas mais recentes.

Yves Tanguy
Letter to Paul Eluard, 1933
tinta e lápis s/papel
26,4 x 19 cm

No que respeita à presença da letra no modernismo, 
por volta de 1911 Braque e Picasso começaram a 
aplicar letras e palavras, através de colagens, nas 
suas obras. A utilização do papel de jornal e de 
outro tipo de materiais quotidianos transportaram 
a escrita para o campo visual artístico. 
As composições passaram a associar elementos 
escritos a materiais gráficos mais tradicionais a 
escrita. A linguagem passou a fazer parte do discur-
so plástico, tornando-se em mais um componente 
sugestivo e estimulante.
Alguns autores utilizam essa articulação para levan-
tar questões, provocar debates conceptuais, articu-
lar oposições entre o que se vê e o que se lê. Nesta 
situação encontra-se a obra Ceci n’est pas une Pipe 
de Magritte.
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René Magritte,
A Traição das pinturas, 
1928/29,
óleo s/tela,
62,2 x 81 cm

Outros autores recorrem às palavras pela sua quali-
dade ornamental e gráfica. 
As letras podem ser utilizadas como referências a 
algo que não se encontra presente visualmente mas 
que passa a ser convocado de modo verbal. 
O movimento Dádá, nascido no contexto da grande 
guerra, faz-se valer da linguagem para delatar o 
absurdo desse tempo.

Filippo Tommaso, 
,Marinetti,
After the Marne, Jofre 
Visited The Front in 
an Automobille, 1915, 
In Les Mots en Liberté 
futuristes, 1919,
impressão de letras,
25,9 x 23,5 cm

A linguagem conjugada com o discurso plástico 
pode funcionar, como na poesia, para a criação de 
metáforas. Sendo assim, ela pode-se transformar 
numa espécie de código a decifrar. Características 
estas, entre outras, que contribuem para as acusa-
ções da arte enquanto campo demasiadamente 
hermético. 
Francis Picabia fez composições mecânicas onde uti-
lizou a letra para transmitir mensagens codificadas.

Andy Warhol,
Lata de Sopa (Pormenor), 1961-2,
tinta polímera sintética s/tela, 
50,8 x 40,6 cm 

A adopção de imagens e tipologias retiradas dos 
meios de comunicação, das revistas, da televisão 
e da cultura popular por manifestações artísticas, 
como por exemplo, a Pop Art contribuiu para o 
reparo da arte enquanto linguagem. Este tipo de 
expressão remete, essencialmente, para o comércio 
global, logo necessita de meios de comunicação 
simples, práticos e eficientes, adaptáveis à escala 
mundial. Simultaneamente à Pop Art, existe aqui 
uma postura crítica à cultura banal. Na maior parte 
das situações ocorre uma politização das obras, 
pois a crítica verte sobre as consequências sociais 
de domesticação efectuada pelo tipo de estandar- 
dização da cultura. Ocorre também uma situação 
semelhante com recurso por parte da Pop a as-
pectos da banda desenhada, cujo objectivo inicial 
pertence à esfera do entretenimento. 
Karen Kilimnik copia imagens de celebridades sub-
vertendo-as através da associação de textos.  
Yoshitomo Nara parte da manga e da animação 
japonesa para a sua estética. As suas imagens à 
primeira vista infantis e inocentes possuem um 
carácter perverso testemunhando o quão engana-
dora pode ser a percepção superficial da realidade.
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Karen Kilimnik,
Gergie (a quiet life), 
1991,
lápis s/papel,
88,9 x 58,4 cm

Yoshitomo Nara, 
am Tisch, 2003,
lápis de cor s/
envelope,
26 x 33 cm

David Shrigley,
Untitled (Gays), 
2004,
tinta s/papel,
30 x 20,7 cm

David Shrigley, 
Untitled (At the  Air-
port), 1998
tinta s/papel
14,8 x 10,4 cm

David Shrigley realiza desenhos em estilo de sim-
plificação de banda desenhada onde a contradição 
é comum. Para ele as palavras são tão importantes 
como as imagens. As suas figuras são acompanha-
das de um comentário escrito que interfere na 
atribuição de sentido as mesmas. Pode-se dizer 
que exprime um certo humor negro, pela sua prefe-   
rência pelo banal e pelo horror. Denota um fascínio 
com as falhas e fraquezas do corpo. Chegou a pen-
sar em fazer cartoons, mas rapidamente se aperce-
beu que a sua visão negra da alienação humana era 
demasiado excêntrica para publicações comerciais. 
Fala de grandes questões, assim como de fobias 
quotidianas. Tem uma economia de meios para se 
expressar.

Rivane Neuenschwander,
Zé Carioca no. 4,  A Volta de Zé Carioca, 
1960,
Edição histórica, Ed. Abril, 2004 pormenor
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Rivam Neuenschwander, brasileiro. Utiliza formas 
minimais que rapidamente comunicam a sua apro-
priação da banda desenhada. A presença das letras 
no seu trabalho existe pela sua ausência. 
Todos estes artistas procuram chamar a atenção 
para o modo como os media e os modelos populares 
condicionam a formação da identidade pessoal e de 
grupo. O que adquirimos retrata aquilo que somos. 
A apropriação da Banda Desenhada pela arte teve o 
seu apogeu na Pop Art. Este acontecimento permitiu 
o estabelecimento de diálogo entre a arte popular 
e a “alta arte”. O carácter narrativo e comunicativo 
da banda desenhada foi apreendido permitindo o 
assinalar de determinados assuntos considerados 
urgentes para o debate público. Cabe referir a este 
propósito os nomes de Layla Ali, Enrique Chagoya, 
Robert Crumb, Arturo Herrera, Barry McGee, Yoshito-
mo Nara, Raymond Pettibon, Kara Walker. 

Barry McGee,
Untitled (pormenor), 1998-2002,
desenhos, fotografias e objectos 
encontrados, 
instalação,
dimensões variáveis

Raymond Pettibon,
No Title (The big little...), 2001,
caneta e tinta s/papel,
56,7 x 45,7 cm

Kara Walker, African’t, 1996, papel recortado e adesivo s/parede
365,8 x 20,1 cm

Jenny Holzer,
selecção a partir de “LAMENTS”(The 
New Disease Came…), 1988-89,
tinta e lápis s/papel,
209,9 x 77,7 cm

Nedko Solakov, A (Not So) White Cube, 2001, técnica mista na parede, 
dimensões variáveis
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Nedko Solakov, Vitiglio People # 4 (pormenor), a partir das séries 
“Vitiglio People”, 2001, caneta de feltro permanente em  impressão 
lambda s/aluminium, 120 x 150 cm

Os mass-media invadem a cultura contemporânea, 
criando um volume homogéneo de informação consti-
tuído por palavras, imagens, signos. A amálgama de 
factores comunicantes provoca, muitas vezes, o efeito 
contrário: o ruído pelo excesso impossibilita a trans-
missão de mensagens ou então reverte para a indife-
renciação de conteúdos provocando a alienação.  

A semiótica tem vindo a ser associada ao desenho 
enquanto linguagem. Vários artistas e críticos têm 
vindo a utilizar esta disciplina para explorar e 
interpretar as artes visuais. Permite o estudo de 
signos e significados, a sua consideração no intuito 
de alcance da compreensão. Pode ser utilizada para 
a dissecação do mundo comunicativo que nos ro-
deia. Deriva do grego semeiotiké que significa a arte 
dos sinais. Ocupa-se do estudo do modo como se dá 
a significação ou a representação de um conceito 
ou ideia. Esta ciência tem por objecto de estudo 
qualquer área que faça uso de um sistema de signos. 
Bruce Nauman utiliza uma pluralidade de meios 
para se exprimir. Utiliza a semiótica e a linguagem 
criando jogos onde explora a relação com o mundo. 
Jenny Holzer realiza um conjunto de manifestações 
sob a forma de posters, t-shirts, signos electrónicos 
com depoimentos que apelida de “Truims”. 
Nedko Solakov assume-se enquanto contador de 

histórias. Compõe o seu trabalho segundo uma lógi-
ca narrativa; no entanto os episódios encontram-se 
muitas vezes dispersos e multi-direccionais. Destrói 
a fronteira entre arte e escrita. Desenvolve uma 
dimensão poética e utópica. 
Raymond Pettibon começou por fazer desenhos a 
preto e branco justapostos com texto, influenciados 
pelo filme noir, a B.D., e o punk de L.A. Trata as-
suntos relacionados com o lado negro da história 
da América. Nos anos noventa reteve a sua esté-
tica ilustrativa com os seus desenhos pendurados 
directamente nas paredes das galerias. Os seus 
desenhos têm-se comprometido com temas actuais 
revelando as suas preocupações políticas. 

Estes cruzamentos entre escrita e desenho vão tam-
bém interferir no suporte artístico. Pode acontecer 
que a experimentação se alargue para suportes 
tridimensionais. A metáfora poética surge visu-
almente através do objecto. Deste modo se criam 
livros-objectos, como por exemplo a obra Desenho7 
publicada pela Fundação Carmona e Costa que 
pretende reflectir sobre o território do desenho. O 
livro possui um furo que penetra todas as páginas, 
sem nunca coincidir. Assim cada um dos mil livros 
editados torna-se um exemplar único. 

7 Fundação Carmona e Costa, Desenho, Lisboa, Assírio & Alvim, 2003.

On Kawara, 
I Went
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Na série de On Kawara I Went desenhou os seus 
movimentos em mapas datados dos locais por onde 
circulava. Revela uma orientação pelo espaço e 
traduzem a ideia de vitalidade. O acto de criar um 
registo e de ser feita uma perseguição a si mesmo. 
A apresentação do trabalho assume o formato de 
livro. Noutro trabalho One Million Years (Past) and 
One Million Years (Future) realiza uma divisão em 
passado e futuro. O trabalho é formado por vinte 
volumes contendo páginas dactilografadas no seu 
interior. Cada página possui quinhentos anos data-
dos ordenadamente. A ideia deste trabalho é ambi-
ciosa e, contudo, consegue satisfazer os objectivos a 
que o autor se propôs – registar, listar a quantidade 
de tempo a que o título faz referência. Usa a pala-
vra escrita como a marca desenhada. O que Kawara 
pretende é assinalar a vida humana, o que entra no 
domínio do sublime. A obra é dedicada «a todos os 
que viveram e morreram» e «ao último». O trabalho 
faz-nos sentir a fugacidade da vida e a inevitabi-
lidade da passagem do tempo: parte da história 
humana, desde que começou a contagem do tempo 
até a um período mais contemporâneo consiste, ape-
nas, em algumas páginas e o período de uma vida 
humana a poucas linhas.
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4.1.11
Desenho como Substantivo

«A perfect drawing is one where nothing can be 
changed without destroying the essencial inner life, 
quite irrespective of whether the drawing contra-
dicts our conception of anatomy, botany, or scien-
ces.»1

O catálogo Drawing Now: Eight Proposition (2002) 
apresenta a exposição, com o mesmo nome, como 
uma selecção de novos artistas emergentes e uma 
consequente análise das obras dos mesmos, através 
da relação dos seus trabalhos de desenho com 
práticas artísticas tradicionais. A análise teórica 
feita por Laura Hopman vem opor-se ao anterior 
método de pensar o desenho - enquanto processo, 
significado por Bernice Rose na exposição no 
mesmo local, em 1976. Hopman vai defender uma 
completa afirmação do desenho. Ou seja, ele não 
existe apenas para facilitar a idealização de algo a 
ser objectivado noutro media, nem exclusivamente 
como auxiliar na pesquisa plástica. Ele assume-se 
como obra de arte independente. Pelas palavras 
da autora, enquanto Nome. O desenho como nome, 
o desenho como designação, como qualificação. O 
que é feito consiste num mapeamento do panorama 
actual deste assunto, do modo de ver e de como é 
encarado na actualidade, isto, comparativamente 
a outros períodos históricos. Revela-se, no entanto 
necessário, ter em atenção a perspectiva de quem 
nos fala para ser feita uma análise válida. Neste 
caso consiste naquele que divulga a exposição. 
Podemos apontar a dificuldade de criar um discurso 
distanciado dessa função publicitária, provocando 
implicações num sentido crítico descomprometido. 
O desenho actual deixou de se resumir a algo que 
precisa de obedecer a determinadas normas ou 
regras para a representação dos objectos ou a um 
projecto preparatório. Na sua existência tradicional 
estava associado ao uso de determinados materiais, 
como o lápis, caneta, giz, pastel, aguarela s/papel. 
Passou por um período em que era fortemente 

encarado como processo (Rose, 1976). No momento 
passa por uma grande diversidade de dimensões, de 
micro a macro, existindo num espaço bidimensional 
ou tridimensional.  
Contrapõe-se à inflexibilidade conceptual e à teoria 
crítica em voga. O desenho aparece como um re-
torno à relação íntima entre o artista e o material. 
Em certos aspectos regressa-se ao cunho autoral 
individualizante da obra. É um retorno às origens 
que busca o relacionamento entre a manifestação 
primária e a vida contemporânea. Pode ser conside-
rada uma forma de depuramento artístico. 

«Drawing is the primal means of symbolic commu-
nication, wich predates and embraces writing and 
functions as a tool of conceptualization parallel 
with language. »2

Quando parece que já foi tudo visto a ambição 
criativa vai procurar consolo na simplicidade do 
meio gráfico. O desenho sempre foi utilizado como 
auxiliar na reflexão. São numerosos os autores que 
refazem as suas preocupações depois duma atitude 
meditativa nele apoiada. A adopção do meio dá-se 
pela sua utilização autónoma ou conjugado com ele-
mentos provenientes de outras expressões. O dese-
nho contribui de certo modo para uma reapreciação 
ao popular pela sua vertente caricaturista e pela 
sua versatilidade enquanto contador de histórias. O 
seu diálogo com a literatura torna-se, também, uma 
fonte fértil de inspiração, caso da ilustração. 
Emma Dexter, três anos depois do lançamento do 
catálogo assinado por Laura Hopman vem reafirmar 
a expansão do desenho.  Declara «No one ever de-
clared that drawing was dead, as critics, curators, 
and artists did painting.»3

Apesar de haver uma anterior percepção da extin-
ção da pintura os anos noventa foram palco para o 
revivalismo na pintura. Uma série de artistas recu-
peraram-na, digeriram-na relativamente ao contex-
to em que se encontravam, e serviram-se dela num 
acto de ruptura com a primazia de outros medias. 

«Painting became the medium that during the 1990s 
understook its own revival. It did so by eventu-

1 Wassily Kandisnky, On The Spiritual in Art, DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, London, Black Dog Publishing, 2007, p. 127.
2 Deanna Petherbridge, The Primacy of Drawing DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, London, Black Dog Publishing, 2007, p. 106.
3 Phaidon Press Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, London,  Phaidon, 2005, p.8.
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ally seeing off the hegemony of installation art, by 
virtue of positioning itself, under Gerhard Richter’s 
aegis, as an indexically complex medium, and by 
solipsistically constantly against its old nemesis 
– photography. Luc Tuymans, Marlene Dumas, 
Michaël Borremans, and Wilhelm Sasnal, to name a 
few, have reinvigorated painting in this manner. »4

Nos dias de hoje, este papel parece ter sido trans-
ferido a pouco e pouco ao desenho. A justificação de 
tal evento deve-se a uma série de motivos, entre os 
quais, os da ordem sócio-económica. As vantagens 
do seu aproveitamento fornecem independência aos 
artistas em relação à produção industrial. Os autores 
não necessitam de recursos complicados, nem de 
espaços de grandes dimensões, sendo que os princi-
pais intervenientes são a habilidade e a imaginação.  
A vitalidade revelada pelo desenho no início do séc. 
XXI é justificada através da existência de novos 
media, da evolução tecnológica e da disposição de 
dispositivos mecânicos e electrónicos ao serviço 
da Arte. Ao mesmo tempo que existem rupturas 
com determinadas manifestações artísticas que 
fizeram dos mesmos (fotografia, vídeo, computador, 
sensores) o seu principal instrumento de trabalho 
(Land Art, Vídeo Art, Digital Art, Instalação) surgem 
outras que elegem o desenho como técnica prefe-
rencial podendo, ou não, fazer uso, por exemplo, 
do desenho assistido por computador. As primei-
ras enunciadas tiveram a sua ascensão a partir da 
segunda metade do séc. XX continuando até aos 
nossos dias. É preciso referir que existe nessas 
atitudes uma forte componente conceptual, onde o 
relacionamento entre autor e materiais, ou seja, a 
manufactura, é desvalorizado. Todas elas aparecem 
como reacção às vanguardas modernistas e movem-
-se segundo referenciais pós-modernistas. 
Os trabalhos de desenho e a própria classificação 
de muitos deles como tal parecem contrapor-se a 
algo que poderá ser a excessiva valorização dos 
novos media e inclusão desses na esfera artística. 
O modo de o fazer parece oscilar entre uma nostal-
gia por tempos passados, na qual havia um con-
tacto directo entre autor, materiais e instrumento e 
por temáticas românticas. Ou, através de atitudes 

jocosas e irónicas relativas a movimentos, situa-
ções. Em todas estas novas aparições do desenho a 
criação é tanto mental como manual. 
O que é apresentado e defendido no catálogo con-
siste numa posição que assenta num princípio 
mental do artista por oposição a algo que vai sendo 
construído através do acto de fazer. Se antes existia 
um relacionamento entre o conceptual e o processo, 
agora passa-se ao físico e conceptual. O autor antevê 
mentalmente a obra e passa à elaboração da obra, 
pré-concebida, pelo contacto directo e a maior parte 
das vezes manual com os materiais e instrumentos. 
O que acontece, contrariamente ao momento ante-
rior, é uma materialização do objecto artístico. As 
manifestações artísticas a partir dos anos 60 pro-
curavam a desmaterialização da Arte e opunham-se 
à mercantilização da mesma. Ainda assim, para hoje 
falarmos delas, tiveram de ser aglomeradas no siste-
ma comercial da Arte, e isto implica uma contradição 
ao que defendiam inicialmente. A documentação do 
que era imaterializável foi vendida, coleccionada, 
adquirida. 
Na contemporaneidade, a materialização do de-
senho, se é verdade que existe, revela-se bastante 
conveniente aos circuitos comerciais. Por outro 
lado inserem-se no campo artístico influências ou 
expressões de campos considerados menores, po-
dendo o desenho ser mais ou menos formal. 
Apesar do texto de que falamos ser imediatamente 
associado a uma certa actividade propagandista 
do produto, é um facto inegável e, impossível de 
ser ignorado, o surgimento de uma multiplicidade 
de artistas que se dedicam ao desenho. A discipli-
na não é nova, é mesmo a mais velha do campo 
artístico, a novidade estará no revisionismo e na 
reestruturação do passado com outros meios gráfi-
cos quotidianos. Podem ser eles a ilustração e a sua 
familiaridade com o popular, os desenhos técnicos 
industriais ou comerciais, a projecção arquitec-
tónica, os estudos que visam ao conhecimento ou 
explicação científica, o ornamento e a moda, entre 
outros. Dá-se uma aproximação entre a vida e a 
linguagem da arte, e neste sentido existe um certo 
teor democrático. Deste modo parece ocorrer uma 
forte tentativa comunicativa com os observadores. A 

4 Ibidem, p. 8.
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inserção de matérias normalmente análogas à Arte 
na sua prática parece, simultaneamente, oferecer-
-se como uma provocação à sacralização do objecto 
artístico. As várias disciplinas quebraram as fron-
teiras das suas definições tradicionais, atingindo 
as dificuldades que existem hoje quando ocorrem 
tentativas de categorização. O mesmo acontece com 
o desenho, levando à alteração dos antigos critérios 
que permitiam a sua avaliação qualitativa. 
Na Renascença Giorgio Vasari colocou o desenho 
como familiar da arquitectura, da escultura e da 
pintura. No entanto o lugar do desenho era sempre 
considerado inferior relativamente a estas áreas. 
O desenho encontrava-se ao serviço, não era ainda 
considerado pela sua valência própria. No período 
modernista o desenho conquistou a sua autonomia. 
Na actualidade o desenho existe também na obra 
de escultores para projectar formas tridimensio-
nais ou existindo paralelamente a esse trabalho. Do 
diálogo entre ambas as disciplinas nasce uma inter-
ferência comum. (Richard Serra, Rachel Whiteread, 
Joel Shapiro. Kiki Smith e Janine Antoni realizam 
uma crítica ao media.) Em alguns casos existe uma 
introdução na escultura de características do de-
senho, como por exemplo a linearidade. 
Tendo em consideração estes pressupostos, o ca-
tálogo descreve-se como uma amostra das atitudes 
de alguns autores, de diversos continentes, oscilan-
do entre posturas segundo taxonomias populares, 
inerentes à cultura local, e globais.

Richard Serra,
Out-of-Round XII, 
1999,
201,3 x 201,3 cm

Richard Serra, Two Rounds, 1991, 199,4 x 393,9 cm

Joel Shapiro, Untitled, 1981, carvão s/papel, 103,1 x 152,2 cm

Segundo Emma Dexter o desenho contemporâneo 
deve ser apreciado segundo duas perspectivas. Uma 
conceptual relacionada com a significação do de-
senho. E outra relacionada com o contexto cultural 
em que é produzido, na qual intervêm a intimidade, 
a autenticidade, a subjectividade e a memória.  
Alguns autores podem ser apontados.
Ryoko Aoki é um modelo do desenvolvimento de um 
corpo de trabalho à volta do desenho. Vai buscar 
as suas referências na cultura japonesa antiga e 
recente: da manga à caligrafia tradicional. Os seus 
desenhos possuem uma atmosfera feminina. Ex-
plora a identidade feminina e sexual através do 
recurso a plantas. Atribui uma conotação perversa 
com outros significados a esse imaginário que pa-
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rece delicado à primeira vista. Cria atmosferas de 
contos de fadas. Por entre as plantas surgem corpos 
disfarçados, não se sabe se vivos ou mortos. Utiliza 
linhas precisas e modelos decorativos. 

Ryoko Aoki,  Dead Bamboo Flower, 2003, tinta s/papel, 25,3 x 35,5 cm

Ryoko Aoki , Dead Grass, 2003, tinta s/papel
28,2 x 20, 8 cm

A afirmação do desenho na Arte Contemporânea não 
está ainda totalmente assumida, uma vez que muito 
do trabalho de desenho dos autores, não é levado 
a exposição, permanecendo armazenado no acervo 
das galerias. São ainda poucas as que arriscam 
revelá-lo como atractivo principal aos seus compra-
dores ou coleccionadores. Isto acontece também, 
devido à sobreposição de valores de durabilidade 
na aquisição de obras, em detrimento de outros. 
Para muitos artistas o desenho pode funcionar 
como modo mais directo para a transmissão da sua 
criatividade, pois resulta da transmissão imediata 
da ideia mental para o suporte. O risco de se perder 
“informação” é bastante mais reduzido nesta forma 
de tradução do discurso estético e autoral. A opção 
por este media deve-se também, ao facto de se reve-
lar menos dispendioso do que outros, de ser muitas 
vezes facilmente transportável e de poder ocupar 
menos espaço. É sabido que para artistas emergen-
tes os factores económicos são muito importantes, 
interferindo nas escolhas constantemente. Na socie-
dade em que vivemos o Tempo e o Espaço custam 
dinheiro, transportam implicações para a esfera 
artística também. 
A intenção das exposições colectivas e individuais 
de desenho pretendem sempre renovar a importân-
cia do desenho dando a conhecer a diversidade de 
atitudes nesta disciplina. Pode também ocorrer o 
diálogo entre diferentes recursos. Zak Smith possui 
um estilo que conjuga a manualidade com a recente 
tecnologia (combinação de desenho com fotografia). 
A Influência da música nos seus trabalhos é visível 
nos penteados e ao redor das personagens. Notam-
-se as influências de Egon Shiele. Realiza retratos 
quotidianos de modo similar a Elizabeth Peyton. 
Estes autores denotam a tendência intimista do me-
dia e do motivo, uma vez que os modelos são quase 
sempre pessoas próximas.
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Zak Smith, V in the Corner with a Stuffed Rabbit, 2002, acrílico e 
tinta s/papel, 101,6 x 73,7 cm 

Elizabeth Peyton,
Julian, 2003,
pastel s/papel,
42,5 x 27,9 cm

Elizabeth Peyton,
Keith, 2004,
lápis de cor s/papel, 
21,8 x 15,2 cm

Constatamos que o desenho e a apreciação feita 
ao mesmo se modificaram com o passar do tempo. 
No entanto ele foi desde sempre considerado uma 
ferramenta crucial para a tradução das ideias do 
artista. Umas vezes envolvido na preparação e 
esquematização de obras posteriormente executa-
das com outra técnica, outras, e mais recentemente, 
valendo por si só.
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4.1.12
Momentos de Autoridade

1
O desenho automático surrealista e a colagem cubista.

Yves Tanguy
La Grande Meu, 
1942
colagem, guache e 
lápis s/papel
29,1 x 21,9 cm 

Joan Miró
Collage, 1934
cartão, feltro, guache e lápis 
s/ papel de  areia montado em 
vidro
36,9x 23,6 cm

Bernice Rose identifica dois momentos importantes 
para a interferência na definição da arte contem-
porânea. A primeira consiste no desenho automáti-
co surrealista. Baseia-se na vitalidade primária da 
manualidade. A intenção consiste em desenhar sem 
controlo consciente. Os surrealistas pretendiam 
exprimir o inconsciente através da introdução da 
espontaneidade do gesto. O termo surrealista foi 
cunhado por André Breton, trazia um afastamento 
da realidade ordinária, tratava-se de, segundo as 
suas palavras, «resolver a contradição até agora 
vigente entre sonho e realidade pela criação de uma 
realidade absoluta, uma supra-realidade». Sucedia 
mediante o uso que os artistas faziam da obra de 
Sigmund Freud e da psicanálise, que lhes permitia 
a exploração na arte do imaginário e dos impulsos 
ocultos da mente. Através da escrita e pintura au-
tomáticas, os autores realizariam transcrições au-
tomáticas do inconsciente. Como exemplo disso são 
de referir os desenhos produzidos colectivamente 
entre 1926 e 1927 por Man Ray, Yves Tanguy, Miró e 
Max Morise, sob o título “ o cadáver requintado” e 
também a frottage que consistia em esfregar lápis 
sobre uma superfície áspera ou com alguma textura 
para “provocar” imagens, resultados aleatórios do 
processo. Esta contingência vem contrariar uma 
estruturação hierárquica, tendendo mais para a 
abstracção do que para a descrição. Este tipo de 
expressão é notória na influência de autores como 
Joseph Beuys e Cy Twombly.

Joseph Beuys, Untitled (Sun State), 1974, giz em quadro pin-
tado, 120,7 x 180,7 cm
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Joseph Beuys vai usufruir da herança surrealista 
do desenho automático. Ao invés de exprimir o in-
consciente individual, exprime o inconsciente colec-
tivo ao assumir o papel de xamã. Esta sua atitude 
aponta para uma recuperação do ritual mágico e 
primitivo, onde o artista funciona como mediador 
entre as forças do mundo e as forças fantásticas do 
desconhecido. A natureza da sua obra relaciona-
-a directamente com as primeiras manifestações 
criativas com ocorrência nas grutas e nas cavernas. 
Beuys utiliza o desenho como condutor de energia, 
logo a marca testemunha a acção. Para isso, e para 
seguir a essência deste acto cerimonioso, utiliza 
materiais efémeros. Atribuí determinada simbologia 
aos elementos intervenientes nas suas performances. 
Para além desta rememoração da força primitiva 
como energia libertadora oscila entre o expressionis-
mo e determinadas preocupações conceptuais.

Robert Rauschenberg, Untitled, 1952, grafite, tinta e papel 
s/cartão,  20,3 x 7,6 cm

Robert Rauschenberg
Canto XII: Circle 
Seven, Round I, 
The Violent Against 
Neighbors (illustra-
tion for Dante’s 
Inferno), 1959-60, 
desenho transferido, 
aguarela

A segunda situação trata a estética da colagem. Tem 
a sua génese nas colagens cubistas. O trabalho de 
Max Ernst e a sua associação de imagens, desprovi-
das de sentido consciente, num renovado vem im-
pulsionar a formação de um novo imaginário. Esta 
disposição articula-se com os trabalhos de Robert 
Rauschenberg e vai abrir caminho para uma série 
de questionamentos artísticos.
Robert Rauschenberg vai partir das imagens que 
o rodeiam na publicidade, nos meios gráficos para 
uma recriação da sociedade industrial. Conjuga 
uma mistura híbrida entre desenho e pintura. 
Transfere imagens impressas para a obra constituin-
do-a de fragmentos do mundo real.
Também Jasper Johns constrói imagens que são 
uma espécie de ready-made. Parte de imagens sim-
ples para a sua exploração sistemática em simultâ-
neo recorrendo à intuição. O seu trabalho resulta 
de uma observação do processo artístico e da sua 
racionalização. Transforma o gesto do expressionis-
mo abstracto, tido como único, em algo que pode 
ser decomposto, repensado e reutilizado.
Os artistas começam a reflectir sobre a sociedade 
de consumo e a relação entre a arte e o comércio, ou 
a perspectiva mercantilista da arte. 
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Andy Warhol apercebe-se das potencialidades 
no uso da técnica de reprodução mecânica. Esta 
atitude parece introduzir um início na perda de 
importância do trabalho manual, uma vez que a 
imagem se apresentava anteriormente idealizada 
bastando ao observador seguir as ligações estabe-
lecidas. Ou seja, qualquer pessoa poderia fazê-la, 
porém, era o artista que dava as instruções, que 
pensava. O autor virou-se para técnicas de re-
produção industriais, como por exemplo, a serigra-
fia. Deste modo realizava uma ruptura com práticas 
tradicionais manuais. Ambicionava ser uma máqui-
na que produzisse arte. 
Rauschenberg, Johns, Warhol e Lichtenstein vão 
utilizar o desenho de um modo parodiante sobre a 
tradição. Começando a questionar a habilidade. 
David Hockney desenvolve uma obra que lhe con-
fere notoriedade no campo do desenho, aborda o 
retrato. Na mesma imagem consegue transmitir a 
intimidade do que está a ser retratado a par com 
um afastamento concedido pelo acabado dos gestos 
do artista. As suas referências vêm da tradição 
inglesa no campo do desenho. O autor parodia o 
suposto “bom gosto” ao associá-lo ao banal e vulgar, 
remetendo para o universo da arte Pop.

Roy Lichtenstein, Estudo para No Thank You!, 1964, 
grafite e lápis s/papel, 14,9 x 13,3 cm

David Hockney, Yves Marie Paris, 1975, lápis de cor, 
53 x 39,5 cm

2
A leitura sugerida no texto de Walter Hopps de-
termina-se a partir de três pontos que indica: o 
Realismo, o Modernismo e o Imagismo. Segundo o 
autor estas caracterizações ultrapassam as espe-
cificidades de cada movimento ou sensibilidade 
individual. O Realismo parte da referência directa 
exterior. Tem preocupações relativas à adequação 
formal ao visível. O Modernismo debruça-se de um 
modo mais abstracto sobre as suas referências. 
Pressupõe por diversas vezes a existência de um 
discurso conceptual. Surge o conceito de Imagismo. 
Assim descrito parte para a criação a partir de 
imagens reconhecíveis e de objectos reais, mas de 
modo diferente do realismo. O processo associativo 
origina algo original por meio da justaposição de 
duas ideias/ imagens. É um termo proveniente da 
crítica literária dos anos vinte. Existe um relaciona-
mento entre as metáforas poéticas associativistas e 
o simbolismo do final do séc. XIX. 
No séc. XX vai haver toda uma série de modifica-
ções no panorama artístico que, no entanto, não 
destituem ao desenho o seu lugar de essência 
artística. Segundo o autor foram três as inova-
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ções principais que fizeram repensar o desenho: a 
fotografia, a colagem e o automatismo surrealista. A 
fotografia pelas implicações óbvias que veio trazer 
a uma arte representativa, sobretudo do ponto de 
vista mimético. A Colagem revelou-se importante 
para a abstracção modernista. Tornou familiar o 
carácter fragmentário despertando a recombinação 
imagista. Transportou um grau de imediaticidade 
para o processo do desenho. O automatismo surrea-
lista permitiu uma libertação individual aos artistas 
expressionistas abstractos. Serviam-se do testemu-
nho da exploração surrealista que tinha por intenção 
libertar o inconsciente e usufruir da sua força para a 
criação. Este tipo de metodologia favorecia o registo 
gráfico do gesto. Este discurso teórico vem concordar 
com a tese de Bernice Rose, reafirmando a importân-
cia da colagem e do automatismo surrealista.

Degas , Chez la Modiste, 1882, pastel s/papel montado 
s/cartão, 70,2 x 70,5 cm

3
Claudia Betti e Teel Sale identificam o período 
Impressionista como momento fundamental para 
a independência do desenho. Devido à inovação 
fotográfica os artistas passam a ter outro tipo de 
preocupações que não apenas a correspondência 
representativa entre a imagem criada e a realidade. 
A arte liberta-se da sua função mimética e ilusio-

nista. A realidade altera-se, neste caso, consoante a 
luminosidade e o ponto de vista. Degas vai buscar 
influências à fotografia para as suas obras. O tipo 
de enquadramento aplicado e a distribuição dos 
elementos no espaço, ou seja, a composição são 
semelhantes ao do registo desse media. Destaca-se 
a figura de Seurat. Este autor, acérrimo praticante 
do desenho de massa, foi dos primeiros a revelar a 
vontade de legitimação do desenho enquanto media 
independente de qualquer outra prática artística. 
Pretendeu colocar os seus desenhos e pinturas a 
um mesmo nível. A utilização que fez da mancha 
provoca uma aproximação à pintura, diminuindo o 
destaque figura/fundo. Seurat eleva o estatuto do 
desenho libertando-o do seu servilismo. Muitos dos 
trabalhos antes vistos como inacabados passaram 
a ser pensados como obra acabada. A fragmenta-
ção foi aceite pela contemporaneidade. Cézanne foi 
outro autor que encarou o desenho como método 
organizativo e estruturante. Este autor foi o mo-
tivador do Cubismo ao gerar formas distorcidas e 
segmentadas para apontar objectos. O processo de 
tradução de um referencial exterior dava-se através 
duma quase abstracção geométrica. No caso do 
cubismo, para além da adopção de volumes geomé-
tricos utilizavam diferentes perspectivas do mesmo 
motivo na mesma produção. 
A colagem, emergente antes da primeira guerra 
mundial, é também observada do ponto de vista da 
inovação. As autoras referem-na pela sua importân-
cia no questionamento do real e do ilusório. A partir 
de 1960 o desenho passa a ser pensado enquanto 
processo. Aprecia-se o acto em si de desenhar e a 
sua utilidade para a tradução das ideias do artista.

Paul Cézanne
Le Mercure de Pigalle, 1890, lápis 
s/papel
38 x 27,8 cm
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4 
A posição defendida por Laura Hopman vem, de 
certo modo, contrapor-se à anterior acepção do 
desenho enquanto processo. Na sua defesa teórica o 
desenho materializa-se tornando-se sujeito inde-
pendente. Drawing Now: Eight Propositions vem 
resituar a disciplina, fazendo o ponto da situa-
ção em 2002. O contexto da exposição descreve-se 
através duma possível reacção à profusão de medias 
do pós-modernismo. Os artistas retomam o contacto 
directo com os materiais e instrumentos ora recu-
perando temáticas românticas ora lançando comen-
tários, por meio visual a movimentos anteriores da 
história da arte. Para a autora um dos momentos de 
mutação no desenho contemporâneo correspondeu 
ao período dos anos 60/70. Neste momento ocorria 
uma valorização da ideia e do processo em arte. De 
igual modo os autores travavam uma batalha contra 
a excessiva mercantilização do objecto artístico, 
levando à desmaterialização do mesmo. O desenho 
alargava o seu campo de acção passando a consti-
tuir-se como ferramenta essencial para a reflexão 
artística. As suas fronteiras diluíam-se complican-
do ainda mais a sua definição. Toda a arte parecia 
procurar entrar num domínio mais etéreo. As aten-
ções voltavam-se sobre o acto de desenhar ao invés 
do resultado. 
Hopman vem apresentar uma mudança de atitude. 
No momento em questão os artistas reagem ao dis-
tanciamento que a arte conceptual havia provocado 
relativamente à vertente da produção de natureza 
física. Vão concretizar as suas obras através de um 
relacionamento entre o manual e o conceito. Con-
trariamente ao que acontecera dá-se uma materia-
lização da obra. Outro dos motivos que leva a esta 
ocorrência é a não existência de apoios financeiros, 
aos novos artistas, por parte do estado como acon-
tecera nos anos 60/70. O desenho revela-se uma 
modalidade económica e eficaz para a exploração 
artística. Os artistas aproximam, muitas vezes a 
arte do popular, numa procura de satisfação de um 
objectivo comunicativo. Existe, em certas situações 
uma atitude jocosa em relação à elevação sagrada 
da obra de arte. O que acontece trata-se acima de 
tudo de uma libertação dos anteriores paradigmas 

construídos à volta do desenho e uma reaproxima-
ção às suas características humildes e autográficas. 

5
Jordan Kantor (Kantor, 2006) contextualiza o de-
senho a par com as mudanças na criação artística 
fazendo uma descrição do processo de ruptura. 
Tendo em consideração o fim da narrativa histórica 
o pós-moder-nismo leva a uma renovação dos cri-
térios. Estes variam consoante o paralelismo que 
propõe. Diferenciando-se as regras dependendo do 
tipo de jogo que se estrutura. 
O período Pós-Modernista identifica-se com o 
discurso de Jean François-Lyotard. Na sua obra A 
Condição Pós-Moderna, desenvolve uma crítica às 
crenças modernistas numa narrativa una e num 
desenvolvimento progressivo. A pós-modernidade vê 
surgir não uma única narrativa, mas várias narrati-
vas, resultado da abertura do mundo à escala global 
e à interferência cultural. Os paradigmas moder-
nistas não são mais válidos neste período. A origi-
nalidade, a pureza técnica, deixam de ser metas a 
atingir dando lugar ao surgimento de novos valores. 
Fomenta-se a multidisciplinaridade e a aproxima-
ção da Arte à vida e cultura popular. Deste modo 
a arte vai traduzir temas que reflectem preocupa-
ções comuns à escala global. Para o desenho vão 
ter principal relevo determinadas exposições em 
Londres e nos E.U.A. para a sua difusão. Para além 
deste esforço institucional colectivo, o autor realça 
três personalidades influentes para o desenvolvi-
mento futuro: Joseph Beuys, Andy Warhol e Philip 
Guston. Cada um deles lança um caminho diferente. 
Beuys tem uma postura de intervenção social e 
de ligação transcendental entre o acto criativo do 
Homem e a natureza. Andy Warhol inicia o relacio-
namento entre arte e tecnologia, assim como, entre 
“alta arte” e o banal quotidiano. Philip Guston recu-
pera o contacto físico entre o artista e os materiais 
e a expressão romântica das emoções do autor. 
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Philip Guston,
Cabeça, 1975,
óleo s/tela,
175,9 x 189,2 cm

6
Emma Dexter relaciona o novo interesse no desenho 
com a recuperação de valores românticos. Segundo 
a sua opinião determinadas posições político-cul-
turais são recuperadas. A estética em crescimento 
parece sustentar-se na emoção, na expressão, na 
espiritualidade e na intuição. Ao mesmo tempo que 
o fascínio pelo sublime e o reclame da liberdade são 
apontados. Os jovens artistas recombinam aspira-
ções de outrora com a vida quotidiana produzindo 
uma reacção à austeridade da arte e uma explora-
ção duma identidade colectiva. São revelados inte-
resses no mito, no fantástico, no foclórico, no Kitsch. 
Ocorre uma readaptação de motivos. O desenho 
resgata a sua capacidade xamanística ao funcionar 
como relato da história do Homem e instrumento 
para as suas pulsões. 
O desenho testemunha e regista o decorrer do 
tempo através da linha que existe na sua expressão 
infinita e incompleta. O discurso faz-se rico em 
elasticidade, balanceando entre figuração e abs-
tracção. O motivo vai nortear o tipo de fisionomia e 
o modo de conduzir a acção, mais ou menos orde-
nado, calculado; com rapidez ou precaução; para 
conservar uma lembrança, para relatar um episó-
dio, ou para traduzir uma vontade.
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4.1.13
Componente Política

Walter Hopps é o comissário da Exposição orga-
nizada pela La Menil Collection, Houston na L’École 
Nationale Supérieure des Beaux – Arts, Paris, em 
1985. No catálogo Cinquante Ans de Dessins Améri-
cains 1930-1980 realça a importância dos apoios 
financeiros cedidos pelo estado americano aos ar-
tistas. A difusão da arte americana teve implicações 
políticas. A expansão desta prática artística era, de 
certo modo, a disseminação do poderio americano. 
Programas como o “Federal Art Project” inscrevem-
-se neste contexto. 
O autor começa por identificar a procura do estado 
absoluto na arte com as pesquisas práticas das van-
guardas do início do séc. XX. Existia nesse período 
uma crença no progresso e num modelo narrativo 
de desenvolvimento da história da arte. O absoluto 
corresponderia à representação da verdade última. 
Estas ideologias traduziram-se através do formalis-
mo, modelo de arte auto-referencial que ambicio-
nava uma expressão universal. O que era veiculado 
consistia numa renúncia à representação da reali-
dade exterior à arte. Os artistas que desenvolvem as 
suas obras neste âmbito preocupam-se com uma sé-
rie de questões relacionais entre condições opostas, 
como o vazio e o cheio, o branco e o preto, o estático 
e o móvel. As obras realizam interrogações metafísi-
cas que se corporizam de modo particular.

Guy Tosatto (Centre Georges Pompidou, Au Fil du 
Trait de Matisse à Basquiat, Paris, Centre Georges 
Pompidou et Carré d’Art, 1998) refere a presença de 
diversas imagens de dor e sofrimento na arte. Sejam 
elas de carácter religioso ou profano. 
No séc. XX decorreram acontecimentos marcados 
pela injustiça social, pela segunda Grande Guerra 
e por um cada vez maior desequilíbrio entre os 
povos.  Paula Rego apontou numa das suas séries o 
tema do aborto, assunto em discussão em Portugal, 
seu país de origem. Pisanello, Zoran Music e Robert 
Smithson traduzem, nas imagens apresentadas, o 

sofrimento físico. 
A arte vem acusar um aglomerado de imagens deste 
género. Vários autores descreveram visualmente os 
campos de concentração nazis – expoente máximo 
do descrédito no modelo da narrativa progressista. 
A partir deste momento a consciencialização do 
perigo do mau uso do poder científico torna-se fla-
grante. Revelou-se necessário relembrar a humani-
dade de preceitos éticos. É essencial não esquecer 
essa tragédia para que o mesmo não volte a acon-
tecer. Deste modo, os artistas captam a fatalidade 
de modo cru, porque é preciso comunicar rapida-
mente, sem subtilezas, para essa mensagem passar 
interventivamente. 
Como refere Tosatto a intenção é a de preservar uma 
memória, do sofrimento vivido e da capacidade de 
causar dor noutro. As obras enquadradas nesta di-
visão alertam para a manipulação do conhecimento, 
ao uso da razão sem limites morais e emocionais.
Para artistas como Zoran Music o mais importante 
não é a qualidade gráfica do seu trabalho, mas o mo-
tivo interventivo. O seu trabalho consistia, essencial-
mente, em desenhos rápidos que captam o instante.

Pisanello, 1395-1445

Zoran Music
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Robert Smithson,
Feet of Christ, 1961,
aguarela e tinta s/papel,

Paula  Rego,
Estudo para Sem Título nº 2, 
1997,
lápis s/papel,
60 x 42 cm

Nova Figuração,
Arcangelo,
Untitled, 1986,
carvão,
50 x 35 cm

A Arte do séc. XX é também a representação de um 
momento em que ocorre uma conquista de liber-
dade. Algumas obras revelam grande força afirma-
tiva, um desejo de celebrar a existência e a esponta-
neidade, numa alegria despretensiosa comunicativa. 
Movem-se pela vontade da descoberta sobre os 
seres e as coisas. Apropriam-se, por vezes, de 
técnicas e tecnologias, temas, materiais, de outros 
âmbitos contemporâneos reformulando-os, criando 
versões sobre a energia do tipo de vida actual. 
No caso dos artistas da chamada “Nova Figuração” 
(por exemplo como Clemente, Basquiat, Arcan-
gelo) existia uma tentativa de se imporem contra 
posições artísticas estabelecidas que faziam a 
negação da arte enquanto objecto artístico, por 
outro lado, tentavam responder às solicitações do 
mercado da arte. Para tal, por vezes envolviam-se 
em produções, que corriam o risco de serem mega-
lómanas, indiferenciando a quantidade e qualidade. 

Jean-Michel Basquiat, Zydeco, 1984, lápis de cera, acrílico e óleo s/tela, 
219 x 518 cm

Francesco Clemente,
Res Ipsa, 1983, fresco, 
cada painel,
2,4 x 1,2 m
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A Land Art, Arte Conceptual e Body Art procuravam 
a desmaterialização do objecto artístico para im-
possibilitar ou dificultar a sua digestão pelo mer-
cado da Arte, procurando preservar assim, parte do 
carácter metafísico da obra de arte.

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, lápis s/papel

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, Rozel Point, Great Salt Lake, Utah

Arte Conceptual, Mel Ramsdem,  Quadro Secreto, 1967-8, liquitex s/tela, 
122 x 122, fotografia a preto e branco, 91 x 122

Body Art, fotograma do filme de Peter Greenway, 
The Pillow Book

Uma das características transformadoras no 
período pós-modernista é a assimilação da vivência 
num mundo onde as distâncias são encurtadas. É 
o resultado da vivência no chamado mundo Global. 
O mundo artístico passa a ser afectado pela rápida 
comunicação entre diferentes culturas. O espaço 
passa a ser comum. Jordan Kantor introduz estes 
factos referindo a exposição Magiciens de la Terre 
que teve lugar em Paris, em 1989. A exposição teve 
como novidade a participação de artistas de todo 
o mundo, como Huang Yong Ping, Acharya Vyakul, 
Frédéric Bruly Bouabré, José Bedia, Alighiero, 
Boetti, Sigmar Polke, Barbara Kruger e Claes Olden-
berg. A convivência entre obras tão diversas não era 
aceite pelas normas modernistas. A internaciona-
lização da arte revela-se um factor impulsionador 
do despontar de novos paradigmas. A arte deixa de 
ser guiada apenas pelos critérios ocidentais para 
passar a abarcar culturas e metodologias de ou-
tras áreas. Os limites da arte alargam-se, retendo 
influências da ilustração, da moda, dos cartoons, 
do gosto popular, entre outros. Para a conciliação 
de culturas, de natureza divergentes, constata-se 
uma oscilação entre a natureza elitista da arte e a 
cultura popular, entre medias, entre espaços físi-
cos. A mistura cultural provoca uma abertura e um 
novo modo de pensar provocando a repercussão 
política e social. Muitos dos artistas, conscientes da 
situação, fazem dela tema para os seus trabalhos, 
confrontando culturas diferentes. 
Huang Yong Ping, chinês. Equipara a cultura chine-
sa e a ocidental. 
William Kentridge retrata a história do apartheid 
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no seu país através da animação. O acto de dis-
solução, realizado através do apagar é metáfora 
para o esquecimento. 
Luc Tuymans interessa-se sobretudo pela imagem 
e pelo modo como ela comunica os factos. Debruça-
-se sobre a história, utilizando o desenho de modo 
preparativo para a pintura. 

Huang Yong Ping,  Long Scroll, 2001 (pormenor), aguarela,  lápis e tinta 
s/papel, 33, 7 x 15,3 cm

William Kentridge, Drawing for Stereoscope, Untitled, 1998-99,  
carvão, pastel e lápis de cor s/papel, 120 x 160 cm

Luc Tuymans 
A Flemish Intellectual, 1995
guache e lápis s/papel
29,2 x 21 cm

Miriam Cahn, My  Being a Woman is My Public Persona, 1979/80, 
instalação, Basle

Thomas Hirschhtorn representa o lado mais pesado 
da globalização. O contraste no modo de vida entre 
as sociedades mais e as menos favorecidas. Jus-
tapõe imagens de moda, relacionadas com o mundo 
capitalista, com fotografias de genocídio africano. 
O seu trabalho assume o carácter de acusação à 
ignorância de determinadas realidades presentes.

Thomas Hirschhtorn



156

Miriam Cahn utiliza o desenho para a intervenção 
política. Transporta-o para a rua, deslocando a 
vertente íntima e emocional para o espaço público. 
Deste modo traduz a oposição à desumanização da 
sociedade e à excessiva carga de necessidades buro-
cráticas. Esta autora valoriza mais a actividade do 
desenho do que o resultado em si. As suas imagens 
nascem duma “leitura” pessoal e subjectiva do pó. 
Nota-se a intimidade entre o corpo feminino e os 
rastos deste deixados no papel. 

Actualmente a opção preferencial pelo desenho 
para artistas emergentes deve-se ao facto deste se 
revelar menos dispendioso, de ser facilmente trans-
portável e, de poder ocupar menos espaço. A dificul-
dade de acesso a apoios financeiros acaba por inter-
ferir nas escolhas constantemente, revelando-se 
menos arriscada a opção pelo desenho. Ao mesmo 
tempo revela-se um desafio para os artistas que têm 
esta opção pela prática da capacidade inventiva 
com um mesmo media.

Laura Hopman, (Drawing Now: 8 Propositions, 
2002) faz uma caracterização genérica do desenho 
apontando grupos como por exemplo, no que con-
cerne à componente Política, à Intervenção Social, à 
Cultura Pop e Nacional; à Banda Desenhada e Sub-
-culturas e à Moda e à Alegoria.  
A componente do desenho enquanto possível inter-
veniente na sociedade é estabelecida através de dife-
rentes atitudes por parte dos autores. A criação pode 
acontecer através da delineação das problemáticas 
de uma sociedade perfeita. São recorrentes as pers-
pectivas aéreas e os detalhes hiper-realistas. 
Paul Noble utiliza o desenho para criar antecipa-
ções futuristas em jeito de aviso. Projecta cidades 
imaginárias. Interessa-se pelo conceito urbano e 
utiliza o desenho para construir a cidade. O agrupa-
mento dos seus desenhos faz com que se entenda o 
teor narrativo do seu trabalho.
Neo Rauch partilha com Noble o usufruto do dese-
nho como aviso. Traduz a frustração da ideologia no 
progresso. Serve-se de uma linguagem próxima da 
Banda Desenhada e de posters políticos. (Toca ao de 
leve o Realismo Socialista). Retrata um mundo que 

se sustém pela tecnologia, da mesma dependente e 
povoado por agentes funcionais. 
David Thorpe cria terras e cidades fantásticas onde 
a natureza tem por hábito triunfar sobre o humano.

Paul Noble, Paul’s Palace, 
The Architect’s House a 
partir da série Nobson New-
town, 1996
 lápis s/papel
170 x 150 cm

Paul Noble, Acumulus Nobilitatus, 2000/ 2001, lápis s/papel
390 x 550 cm

Neo Rauch
Busch, 2001
óleo s/papel
200 x 200 cm 
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David Thorpe, House for Auto-Destiny, Imaginative Research, 2000, 
colagem s/ papel, 60 x 100 cm

A ligação política ou social também pode ocorrer 
através da inspiração dos artistas em fontes da 
cultura popular ou nacional. A procura de um maior 
esclarecimento leva, muitas vezes, à adopção de um 
desenho do tipo ilustrativo para facilitar a trans-
missão da mensagem. 

Kai Althoff

Cady Noland

Sarah Lucas

Kai Althoff inspira-se na ilustração folk alemã e em 
pinturas folclóricas. Transmite um sentido de perda 
do tempo perdido, uma nostalgia por um específico 
passado alemão. 
A “alta arte” vai, portanto buscar alento a um tipo 
de expressão cuja natureza de existência ocorre, 
essencialmente, para fins comerciais e de entre-
tenimento. Este tipo de postura vai elaborar uma 
observação sobre as tradições culturais, os mitos e 
as modas. Os modelos utilizados vão-se aproximar 
desse universo popular, sendo, no entanto, a sua 
finalidade oposta à dos originais. A aglomeração 
destes espécimes comuns pretende elaborar uma 
crítica através da ironia e do sarcasmo sobre os 
valores e as preocupações da sociedade contem-
porânea. Deste modo este tipo de produção pode-se 
tornar incómoda. 

Cady Noland reflecte sobre os ícones e a sua in-
fluência nefasta nos indivíduos. 

Sarah Lucas tece comentários sobre a forma como o 
mundo capitalista interfere na formação das iden-
tidades. 
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Wangechi Mutu
One Hundred Lavish 
Months of Bushwhack, 
2004
tinta, colagem e técnica 
mista s/ Mylar
177,8 x 106,7 cm

Barry McGee
Untitled, pormenor

O caso da B.D e sub-culturas pode ter uma impli-
cação político-social, ainda que alguns dos autores 
o façam de modo mais indirecto. A ascenção da 
banda desenhada teve o seu início a partir dos anos 
60, situando-se na zona underground, na temática 
social, política, relatando a realidade e a fantasia. 
A influência de autores como Roy Lichenstein, Andy 
Warhol, Keith Haring e Sigmar Polke teve o seu 
peso considerável. O recado implícito encontra-se, 

muitas vezes, dissimulado através da aparente ba-
nalidade, inocência ou apatia quotidiana. O pacote 
assim elaborado constitui-se com um grau muito 
maior de perversidade e subtileza do que a acção 
artística de intervenção directa. Isto tem, no entan-
to, implicações para a leitura da obra, revelando-se, 
a mesma, apenas acessível para alguns, capazes de 
decifrarem nas entrelinhas plásticas.
Barry McGee desdobra as suas narrativas pela 
cidade através do graffiti. Nas galerias emoldura 
os seus trabalhos que se estendem pelos espaços. 
O autor é exemplar duma variante de utilização da 
linguagem da Banda Desenhada tendo como su-
porte as paredes das cidades. Ele e muitos outros 
artistas de Street Art exprimem-se à vista de todos, 
testemunhando outro tipo de luta pela democratiza-
ção da arte. 
Yoshitomo Nara realiza uma mistura híbrida entre 
geijutsu (artes e ofícios) e bijutsu ( Belas Artes). 
Combina Belas Artes com cartoons mimados típicos 
da cultura moderna japonesa. O seu trabalho carac-
teriza-se por uma mistura entre a tradição estética 
japonesa, as preferências da juventude japonesa e 
a influência americana. Assimila a cultura pop, a 
manga, oscilando entre o fofo e o perverso. 
Takashi Murakami revela o status “otaku”, definidor 
da atitude de fascínio da juventude japonesa pela 
cultura Pop . Criou o seu próprio estilo manga. 

Wangechi Mutu, de ascendência queniana, debate 
a história colonial africana e a actual “colonização” 
por meio do consumismo.

Yoshitomo Nara,
Power Plant,  2003,
lápis de cor s/papel,
22,7 x 16,7 cm
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Chris Ofili, Untitled (Woman), 2000, lápis  s/papel, 
76,2 x 56 cm

Memed Erdener vive em Istambul. Iniciou um 
projecto multifacetado apelidado de Extrastruggle. 
Consiste numa firma de design gráfico fictícia que, 
pela sua descrição, cria logótipos para todas as 
comunidades sob qualquer tipo de pressão social. 
Os meios que utiliza são simples e directos. As suas 
figuras destacam-se a negro em fundo branco. Deste 
modo a comunicação torna-se mais directa, tocando 
a sátira e a crítica política especialmente à situação 
da Turquia.

Memed Erdener, Ice Crime, 2004, tinta manipulada digital-
mente s/papel, 100 x 140 cm

Takashi Murakami,
Study for  SMP Koz., 1999, 
aguarela,
42, 1 x 29, 7 cm

O tipo de manifestação artística apelidada de arte 
activista, tal como o nome indica, pretende ter uma 
postura activa e interventiva na sociedade ao ques-
tionar modelos e aspectos da vida em sociedade. No 
mesmo sentido movem-se grupos feministas, anti- 
-guerra, entre outros, que defendiam ou defendem a 
liberdade do discurso artístico. No momento da sua 
eclosão (particularmente nos anos 60) exprimiam-se 
através de placars, t-shirts e stickers. Deste modo 
recorda-se o trabalho de artistas como Barbara 
Kruger ou Jenny Holzer. Este início de exteriori-
zação veio abrir caminho ao comprometimento 
político dos artistas actuais. Para a convivência no 
mundo global é necessário que caíam por terra pre-
conceitos e estereótipos. Neste intuito, os artistas 
apontam o diálogo sobre grupos tipicamente mar-
ginalizados como as mulheres, os afro-americanos, 
os latinos, os gays. 
O desenho é valorizado pela possibilidade física que 
oferece, pelo grau de intimidade que possibilita. 
Ellen Gallagher, Chris Offili, Kara Walker elaboram 
uma arte interventiva através do exagero dos cli-
chés, da caricaturização dos estereótipos.
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Memed Erdener,
Saddam, 2004, 
tinta manipulada digi-
talmente s/papel,
33 x 46 cm

Kara Walker descreve tabus da história passada 
africana comparando esse tempo com o presente, 
parte da história dos escravos africanos na Améri-
ca. Faz silhuetas de papel recortado, com referên-
cias ao cartoon, a anúncios. Renarra contos mi-
tológicos de escravatura refazendo a história. Tem 
uma atitude semelhante à de Anselm Kiefer ao olhar 
sobre assuntos incómodos do passado. As suas o-        
bras têm uma componente agressiva que pode cau-
sar uma certa repulsa ao observador. A gravidade 
da sua temática, é, no entanto, pertinente.

Kara Walker, Untitled, 2002, grafite s/papel 165,1 x 177,8 cm

Shahzia Sikander, a partir das séries 51 Ways of  Look-
ing, 2004, grafite s/papel, 30,5 x 22,2 cm

Shahzia Sikander é uma artista paquistanesa que 
se situa no miniaturismo asiático. Desenvolveu 
determinados estilos figurativos. Reteve o estilo da 
tradição asiática regendo-se por regras técnicas 
rigorosas. Inovou na contemporaneidade ao apre-
sentar figuras femininas numa arte que se dirigia 
apenas a homens. Existe, deste modo, uma infiltra-
ção de valores e referências ocidentais, exemplar 
do mundo global. A hibridez, característica da arte 
contemporânea, ocorre pela mistura cultural.

 Temos comprovado que os artistas contemporâneos 
desenvolvem uma arte que espelha a envolvência 
presente. A apreensão do trabalho dos autores 
torna-se dependente da contextualização dos mes-
mos. Desta forma a Moda e a Alegoria são também 
matéria a utilizar para o discurso plástico com 
componente política. Como por exemplo Grahman 
Little. A construção parte da beleza possível de 
retirar da imagem que seduz. Segundo Hopman os 
autores partem de assuntos alegóricos de assuntos 
da História, da Bíblia, do Folklore e do mito. Disto 
resulta uma flutuação entre o ornamento e a narra-
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John Currin, 
Untitled, The Clairvoyant, 
2001,
guache s/papel,
29,5 x 21,3 cm

John Currin parte da moda e da ilustração popular, 
faz alegorias. Referências históricas partindo do 
retrato tradicional do nú. Lembra o tipo de desenho 
Renascentista. Retrata os não famosos a serem 
celebridades.

Elizabeth Peyton, Pete and the Wolfman (From the 
NME), 2004, lápis  de cor s/papel, 34,9 x 27,9 cm

Graham Little, Untitled, 2001, lápis de cor s/papel
35,5 x 27 cm

Graham Little
Untitled, 2004 
lápis De  cor e gesso  
s/papel
76 x 87,5 cm

tiva para a composição da obra. O ofício, a moda e 
o idealismo revela-se importante para determinado 
número de artistas que misturam Belas Artes e Arte 
Comercial.
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4.1.14
Estética Contemporânea

As diferentes áreas ou fontes de conhecimento da 
actualidade reformulam-se constantemente. Ao 
longo da história humana o tempo encarregou-se 
de subverter teorias que eram tidas como certas. A 
ambição de descobrir uma verdade última e única 
revelou-se inatingível e desmesurada. A investiga-
ção científica, de qualquer disciplina, viu, consecu-
tivamente, a alteração de regras e normas ocorrer. 
Os especialistas tiveram de exercer humildemente 
uma modificação de princípios e valores. Na actual-
idade os próprios conceitos de Tempo e Espaço não 
são mais os mesmos. Vivemos numa era de rápida 
circulação e divulgação de informação, onde a co-
municação atinge uma velocidade nunca imaginada 
outrora. O Homem criou o ciberespaço provocando 
uma ainda maior alteração vivencial. A verdade, 
hoje existe, enquanto tal, por determinados instan-
tes. Não podemos estar certos de alguma coisa a 
não ser contingentemente. O conhecimento possui 
estas características, nunca sendo rigoroso o sufici-
ente enquanto resposta. Não se desenvolve segundo 
uma evolução histórica linear, como se acredi-
tava antes da segunda Guerra Mundial  (Clement 
Greenberg), mas antes, segundo uma construção e 
desconstrução constantes (Lyotard, Jean-François, 
Condição Pós-Moderna, 1979). O modelo em que nos 
movemos aproxima-se mais fielmente das “versões 
de mundos” de Nelson Goodman. Segundo o filósofo 
não existe uma verdade una, mas antes uma plu-
ralidade de verdades relativas. 
A arte indícia o que se passa na sociedade. Num 
período de instabilidade política, social, económica 
e tecnológica realiza essas alusões. A actuali-
dade tem noção da transformação e mutabilidade 
da vida, dos factos, dos conhecimentos. Existe 
a tendência para um refazer constante, para um 
questionamento sobre tudo. Não existem valores, 
critérios sólidos, tudo se encontra em mudança, 
tudo é fugaz. Vivemos perante um mundo multi-
cultural e pluralista. A arte representa a relação 

entre o Homem e o mundo, o lugar que este ocupa 
no mundo. Este modo de expressão ensina-nos a 
tirar partido das transformações, pois são elas que 
demonstram a vitalidade. Os questionamentos que 
suscitam provocam a diluição de preconceitos e 
a abertura da percepção. O Modernismo lançou o 
caminho da abstracção, assimilando concepções 
da representação, mas exigindo uma alteração nos 
objectos da arte. Cada um dos ismos funciona como 
uma teoria da arte. A pretensão modernista era a 
de investigar a natureza essencial da arte. Para 
isso os artistas focaram-se numa exploração da 
sua componente formal. O culminar desta jornada 
conflui para alguns no Expressionismo Abstracto, 
para outros no Minimalismo. O primeiro consistia 
numa abstracção dos referenciais externos através 
do usufruto dos elementos visuais e dum forte en-
volvimento individual por parte do autor. O Mini-
malismo era a redução extremada desses elementos 
próprios da criação.  

Donald Judd
Estudos para esculturas mu-
rais, 1963
lápis s/papel
27,8 x 35,7 cm 

No séc. XX passa a ocorrer uma proliferação de 
estilos, filosofias e ideias. Muitos estilos coexistem 
contrariando a perspectiva linear idealizada. Neste 
momento as questões formais passam para segundo 
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Andy Warhol,
Big Torn Campbell’s Soup Can 
(Vegetable Beef),
óleo s/tela,
274 x 152 cm

Roy Lichtenstein, Yellow and Green Brushstrokes, óleo e magna s/tela
214 x 458 cm

“Mas então o tipo de crítica que seria legítimo 
praticar teria de ser muito diferente do tipo autori-
zado por alguma visão da história exepto a minha 
visão da história, por exemplo, que identificam 
certas formas de arte como históricamente impera-
tivas.”1 “Reivindicar que a arte chegou a um fim si- 
gnifica dizer que as críticas desse tipo não são mais 

plano. Os artistas passam a analisar a natureza da 
arte, da obra e do próprio autor. A interrogação é uma 
constante no intuito de uma aproximação a novas 
ponderações. As ideias que antes eram certas, mesmo 
as mais resistentes são agora desfalcadas originando 
uma renovação dos paradigmas artísticos. Ao invés 
de se dar continuidade à sacralização do objecto 
artístico e à temática do mesmo, passa a ocorrer uma 
aproximação entre a arte e a vida (Pop Art).

legítimas. Nenhuma arte é historicamente mais ver-
dadeira do que outra, nem em especial mais falsa.”2

Arthur Danto teria anunciado o fim da arte, que 
significava o fim da narrativa histórica da arte 
segundo uma linha contínua de desenvolvimento. 
O autor procura explicar a introdução do banal na 
arte. Para Danto, colocando lado a lado uma verda-
deira Brillo Box e a cópia de Warhol desta, apenas 
seria possível identificar a obra de arte partindo da 
interpretação. Para esta ser possível o observador 
precisa de possuir conhecimentos no campo artísti-
co, na teoria e história da arte e no mundo da arte. 
Deste modo para um objecto ser entendido como 
obra de arte precisa de ser sujeito a um “exame” 
pelo mercado, pelos críticos, pelos profissionais. 
A legitimação da obra só ocorre através da acção 
deste grupo. 
Os autores conceptuais vão partir da ideia minima-
lista de redução dos elementos para a sua defesa da 
primazia da ideia sobre o visível. Deste modo pro-
vocavam a desmaterialização do objecto artístico 
impossibilitando, aparentemente, a sua comercia-
lização. A arte posterior a esta conjuntura, para ser 
autenticada enquanto tal, não pode ignorar estes 
desenvolvimentos na sua constituição. 
Dadas as condições em que nos encontramos o 
estímulo para a produção actual não é o estabeleci-
mento de princípios rígidos, mas antes a criação de 
ideias interessantes. Segundo a nossa perspectiva, 
para isto suceder revela-se fundamental ter em 
conta as referências anteriores, pois vai ser, entre 
outros factores, em relação a essas, que os julga-
mentos vão ser emitidos. 
Estaremos então na era da referencialidade?

1 DANTO, Arthur, Após O Fim da Arte A Arte Contemporânea e os Limites da História, EDUSP, 2006, p.29.
2 Ibdem, p. 31.
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Nancy Holt, Holes of Light, 1973, fotografias e lápis s/papel

Gordon Matta Clark, Genoa (“Infraform” Cut Drawing), 1973,  lápis 
s/pilha de cartão recortado

A Arte é sempre uma criação humana, seja esta 
realizada de modo mais instintivo ou mais 
tradicional. O desenho surge sempre para sa- 

tisfazer uma necessidade. É um prazer no momento 
da actividade, uma marca que afirma a permanên-
cia do Homem. 

Para a tentativa de decifração da arte contem-
porânea é necessária a capacidade de nos revermos 
e ao mundo nas imagens.
A reemergência do desenho para a prática artística 
deveu-se às suas características reflexivas e à sua 
versatilidade. O desenho testemunha a crença na 
criação artística, reflecte a ingenuidade original 
da experiência humana. Depois de um período de 
destruição pela saturação de medias, o desenho é 
a ferramenta essencial e primordial para a recons-
trução e reformulação do contacto entre o Homem 
e o mundo. Tal como diz Jordan Kantor3, através da 
mediação concebida pelo desenho, o Homem sublima 
inquietações aprendendo com o passado, espelhando 
o presente e inventando planos para o futuro.

3 Jordan Kantor, (KANTOR, 2006)
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Perspectiva Crítica sobre o De-
senho Contemporâneo

4.2

«Na medida em que cada cultura é a crítica da cul-
tura precedente, a nossa apenas pode formular um 
juízo próprio como crítica dos juízos precedentes.»1

O desenho pode-se dividir em artístico e opera-
tivo. O desenho artistico é aquele que transmite as 
emoções do artista e o mais facilmente identificável 
dentro do universo artístico. O desenho operativo 
é utilizado dadas as suas funções práticas. Para 
este caso o que interessa é a resolução de problema 
e a informação. Neste grupo inclui-se o desenho 
diagramático, o desenho arquitectónico, o desenho 
mecânico, o desenho de ilustração científica, enfim 
dum modo geral aquilo que se entende por desenho 
projectual.  Não é, no entanto, sobre este tipo de 
desenho que pretende-mos falar. 

Le Corbusier, Estudo

1 ARGAN, Giuluio Carlo, A Crítica de Arte, In Guia de História da Arte, Lisboa, Editorial Presença, 1992, pp. 28 – 30.
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Miguel Ângelo, Desenho da fachada de S. Lorenço, 1517, caneta, giz preto 
e vermelho, 21,2 x 14, 4 cm

Leonardo da Vinci,
Vista e Plano de um 
Espaço Central de uma 
Igreja, 1488,
pena e tinta s/giz preto,
240 x 190 mm

Ilustração mecânica

Desenho Projectual,
Thomas Edison,
Experiment No. 1, feb-
ruary 13, 1880, 1880, 
lápis s/papel

Claes Oldenburg,
Giant Faucet,
1972, 82 x 63 cm
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O desenho subjectivo constrói-se, muitas vezes, pela 
utilização do simbolismo, da metáfora.

Diário de bordo, Frida Kahlo

Frida Kahlo, Diário Íntimo, pintura iniciada como de-
senho automático a partir de um borrão

Este meio de expressão surge do que lhe é exterior a 
maior parte das vezes. Realiza um depoimento que 
pode ser subjectivo ou objectivo. A percepção é o 
meio através do qual o observador recebe e se aper-
cebe de algo. Através dos sentidos o conhecimento 
é adquirido e processado consoante a experiência 
individual. O desenho é uma forma de contar e 
experienciar o mundo. Pressupõe um vector dirigido 
a algo externo. O modo como todo este processo se 
dá assume um carácter instrutivo, uma vez que é 
necessário o desenvolvimento da nossa capacidade 
relacional. Para bem exprimirmos e retermos as 
formas, precisamos de as entender e para isso acon-
tecer é necessário efectuar medições e comparações 
entre as coisas. O acto de observar e de desenhar 
desenvolve a memória (Rodrigues, 2000). Isto para 
além da sua conhecida e filosófica realização para a 
retenção da lembrança de alguma coisa ou fixação 
da própria existência. 
A História de Arte demonstra o desenvolvimento do 
modo humano de ver e traduzir, expressar. Acom-
panha a situação político-social do Homem. Reflecte 
o espírito inteligente do sujeito enquanto criador. 
É marca da humanidade mas também do indiví-
duo que impulsiona o seu surgimento. É este que 
idealiza a obra, mas nem sempre a executa. Deste 
modo constatamos que o desenho faz um retrato do 
geral, através do tipo de suporte usado, dos instru-
mentos, materiais, do sentido estético e do tipo de 
codificação do foro visual e conceptual. Do mesmo 
modo possuímos informação sobre o autor pelo tipo 
de escolhas que faz para a criação da imagem. O 
desenho é metodologia e obra:
«O desbravar de existências nos pequenos vazios en-
tre as coisas, sejam elas objectos ou conceitos, bem 
como o desmontar dos elementos e dos processos da 
própria expressão artística utilizada, numa espécie 
de auto-observação, que tanto interessa aos artis-
tas contemporâneos, encontram no desenho uma 
metodologia artística e investigativa por excelência. 
Mas desenhar extrapola toda e qualquer definição 
para se restringir ao conceito, e o que sobre é 
uma «ideia de desenhar» em que o instrumento é 
qualquer, e apenas o gesto permanece.»2

Tendo em conta o contexto artístico contemporâneo 

2 RODRIGUES, Ana Leonor, O que é Desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p. 117.



• A afirmação do Desenho desde a segunda metade do séc. XX •  169

pretende-se apontar um modelo possível de carac-
terização do desenho e de localização do mesmo 
na actualidade. Parte-se de uma questão inicial: De 
que modo se deu a afirmação do desenho desde 
a segunda metade do séc. XX? Este ponto fecunda 
outras novas contendas como: Qual o lugar do 
desenho na actualidade? Qual a finalidade do de-
senho? Faz sentido falar em inovação no desenho? 
Que mais-valia pode esta técnica oferecer ao artista 
contemporâneo? O desenho pode competir com 
os sistemas de reprodução de imagens ou existe 
em paralelo aos mesmos? De que modo relacionar 
a vertente física do meio gráfico com a compo-
nente conceptual da obra de arte contemporânea? 
As necessidades de rápida circulação do mundo 
global podem ser uma ameaça ao desenho? Existe 
uma dicotomia entre emoção e razão no desenho 
contemporâneo? A revalorização do desenho pode 
representar um regresso à materialização da obra 
de arte? De que modo se articula a tendência refe-
rencial no desenho?
Iniciámos este texto a falar da expressão subjec-
tiva. O uso da palavra direcciona-nos para o ponto 
de vista individual, o particular. Isto ocorre inten-
cionalmente devido às características íntimas do 
desenho. Assiste-se hoje a um ressurgimento desta 
prática. Deste modo surge a urgência no desenvolvi-
mento duma proposta de análise sobre a discipli-
na. O Pós-Modernismo desenvolveu uma série de 
técnicas, tecnologias e meios multidisciplinares que 
ampliaram o conceito da arte e as formas de a per-
cepcionarmos. No entanto, o desenho parece que-
rer expandir-se teimosamente. Esta disciplina tem 
sido capaz de acompanhar as modificações artísti-
cas, mantendo-se na sombra de outras formas de 
expressão, valendo por si própria ou existindo 
enquanto método de facilitação do processo mental 
de criação. O nosso interesse debruça-se sobre os 
factores que condicionaram e condicionam a situa-
ção presente. 

Diário de Bordo, R. Crumb, Desenhos feitos em restaurantes franceses

Os modelos de leitura sobre a obra de arte têm por 
hábito analisar os trabalhos relativamente a uma 
vertente formal e a uma vertente conceptual. En-
contram-se estes dois pólos nos extremos, criando 
uma gradação de maior ou menor intensidade entre 
ambos. Um desenho com uma maior proximidade 
às preocupações de ordem formal vai partir de um 
modelo externo sendo privilegiado o grau de realis-
mo atingido na tradução do objecto. Falamos neste 
caso de um desenho que tem uma atitude mimética 
e para o qual a sensibilidade através do meio visual 
é fundamental. A habilidade do artista e perícia 
técnica na execução são essenciais para um ele-
vado nível de satisfação e de ilusão ser atingido. O 
formalismo no desenho pode, também, ser expresso 
através da sensação visual dos elementos que o 
compõem sem que para isso tenha de existir figura-
ção. O relacionamento do autor com os materiais é 
feito de modo mais directo, permitindo a expressão 
emocional e retirando da mesma, impressões dife-
renciadoras. 
Quando o desenho encontra uma maior coincidên-
cia com uma ordem conceptual vai buscar as suas 
referências a um pensamento interno. A fruição 
dá-se essencialmente num espaço mental. As pesqui-
sas modernistas, ainda que versando sobre o forma-
lismo, têm como motor impulsionador a inovação 
através da ideia. Parece-nos importante o que nos diz 
Walter Hopps3, na sua análise sobre arte americana, 
ao distinguir três modos diversos: 
«De l’histoire de ces trois modes, celle de 
l’abstracion moderniste domine les cinquante an-
nées qui nous occupent. Face au noyau moderniste, 
un courant realiste persiste dans l’art américain,...» 

3 École Nationale des Beaux Arts, Cinquante ans de dessins américains 1930 – 1980, Paris, 1985, pp. 12-13.
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«La troisième composante dans le parcours de ces 
cinquante années est ce que nous avons appelé “ima-
gisme”. Ce terme se réfère à une création á partir 
d’images reconnaissables et d’objects réels, sortis de 
leur contexte primitif et réassemblés de façon dis-
jonctive. »
Uma terceira vertente parece procurar uma conexão 
entre as duas situações anteriores. Faz-se uma sín-
tese entre influências externas e internas. O proces-
so criativo segundo o qual se forma a obra, parece 
surgir de uma composição intuitiva mais dada à 
espiritualidade. Na definição do “Imagismo” Hoops 
parece falar de uma descontextualização e recoloca-
ção de algo noutro espaço originando assim a obra. 
O indizível forma-se pela digestão das sensações 
pelo conceito. Paradoxalmente não é verbalizável.
Uma avaliação do desenho contemporâneo mais 
atenta faz-nos equacionar uma revalorização do 
relacionamento intimista entre criador e materiais, 
da forte componente física. Isto significa um retorno 
a valores dos sentidos sem, no entanto se ignorarem 
as conquistas conceptuais ao longo da história de 
arte. Os artistas revalorizam o contacto directo, a 
simplicidade de meios que o desenho oferece. Isto 
não consiste na adopção de uma postura naïve, mas 
na recuperação de formas de fazer anteriores à pro-
fusão pós-modernista.

Mark Rothko, Archaic Idol, 1945, tinta e guache s/papel
55,6 x 76,2 cm 

A capacidade de afirmação do desenho deve-se à 
aptidão do mesmo na associação entre formalismo, 
de maior vertente física (temos o exemplo do Ex-
pressionismo Abstracto, da acção física, o próprio 
action painting é apontado como introdutor da 
performance) com a capacidade de projectar, de 
forte componente conceptual. A obra de arte con-
siste num estímulo ao observador que pode ser de 
ordem sensível, neste caso visual, ou mental. Esta 
última componente corresponde à decifração do 
enigma que contém implícito. Para a obra actual 
ter determinado grau de integridade pretende-se 
atingir a satisfação de ambas as partes. A represen-
tação d’aprés nature , a partir da natureza, passa 
a ser antes a partir da cultura. Quer isto dizer 
que a temática de interesse passa a ser a própria 
expressão artística e a informação cultural. Isto 
introduz a forte utilização da referenciação. 
Um terceiro agente de vertente intuitiva faz a mes-
cla entre os factores. O acto de criar possui subs-
tância descritível, racional, pragmática e também 
poética, inapropriável. Tendo em conta o contexto 
contemporâneo e a amálgama de estilos, técnicas, 
influências, tendências, os artistas vão dar ouvidos 
à intuição conjugada com o lado filosófico que não 
pode ser ignorado. 
Outro factor importante para a diferenciação é o 
caso de actualmente os autores já não se associarem 
em grupos como os existentes outrora (surrealistas, 
cubistas, entre outros) unidos numa mesma busca 
por uma certa verdade estética. O artista assume-se, 
essencialmente, enquanto criador individual, po-
dendo ou não existir o desenvolvimento de colabo-
rações com determinado número de outros artistas, 
mas sem para tal precisarem duma partilha dum 
modo semelhante de fazer, como por exemplo os 
ideais formais de outrora. Especificamente falando 
do caso do desenho, ele não necessita de colabora-
dores, nem de outros que interfiram na sua elabora-
ção, tornando o seu autor independente de factores 
externos. Ao contrário, outras técnicas sujeitam-se 
à intervenção de outros, normalmente técnicos 
especializados fundamentais para a execução dos 
projectos artísticos. Pode então afirmar-se que a 
produção contemporânea se caracteriza por uma 
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forte marca individualista. E isto torna a tentativa 
de estabelecimento de classes, de géneros, extrema-
mente complicada. Sobre este ponto é de referir a 
importância do livro de artista. Este tipo de ob-
jecto insurgiu-se na década de 60. Os autores desse 
período utilizavam-no como forma de tomarem 
posição relativamente ao mercado da arte, «o ar-
tista tem ainda mais próximo de si a possibilidade 
de fazer tudo sem intermediários, sem mais algum 
agente que controle ou determine o teor e forma da 
obra».4

O início deste individualismo começou a antecipar-
-se pouco antes do período Renascentista, quando as 
obras realizadas passaram a possibilitar a identifi-
cação do seu autor. O produtor da obra deixa de ser 
um mero artesão para ver o seu papel reconhecido 
enquanto artista. A invenção artística depende de 
um esforço individual comumente impondo certo 
espaço de isolamento. O engenho do artista surge, 
normalmente, de uma quebra na norma que cria a 
diferenciação e o original. Ele observa e reinterpre-
ta fazendo uso da herança cultural. A sua atitude 
não é ingénua e inconsciente, mas antes contextua-
lizada num devido espaço e tempo. As escolhas que 
toma obedecem, em parte ao recurso a essa baga-
gem cultural, à sua vivência, à realização de compa-
rações, reflexões, considerações sobre conceitos, em 
simultâneo com determinados impulsos intuitivos. 
No meio deste processo cultural surge a inovação e 
o inesperado. Na realidade aquilo que parece mui-
tas vezes inexplicável, é justificável através duma 
análise de estabelecimento de relações históricas e 
locais. Parece-nos importante referir dois autores 
que, num mesmo período temporal e espaço vão 
tomar diferentes atitudes relativamente às suas 
obras. Este facto alerta-nos para a pertinência da 
relação da história individual em consonância com 
a história do colectivo.

4 FÉRIA, José Tomás, O Que É Um Livro de Artista?, in revista Imaginar, nº 48, Julho, 2007. Editada pela APECV, in SALAVISA, Eduardo, Diários de Via-
gem, Lisboa, Quimera, 2008, p. 27.

Miguel Ângelo, Estudos anatómicos para uma perna, 1513-16, giz ver-
melho, 27.9 x 20,3 cm
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Miguel Ângelo destacou-se dos autores do seu tem-
po através da sua destreza técnica e da capacidade 
de transmissão de valores emotivos. Exprimiu for-
malmente as marcas que o identificam. Num tempo 
em que se dava ênfase à obra terminada e fechada, 
vai praticar o inacabado atribuindo um carácter hu-
mano e imperfeito aos trabalhos. Deste modo, a sua 
obra impõe-se contra o irrealismo do estagnado e 
aprimorado. Fala-se na espiritualidade conseguida 
através dos esboços ao invés do acabado. A obra 
do autor introduz, subtilmente, uma tentativa de 
transmissão de algo interior, dinâmico e não só 
uma identificação com o aspecto visual do real. 
O vestígio dos traços, das hesitações e escolhas 
tem um carácter de maior humildade e franqueza 
revelando o decurso mental daquele que desenha. A 
sua espontaneidade conduz à transmissão directa 
da emotividade. O motivo pelo qual permanece 
admirável consiste na sinceridade na transmissão 

Leonardo da Vinci
Estudo de Braços e Mãos, 1474
ponta metálica realçada com 
branco s/papel
214 x 150 mm

Leonardo da Vinci vai desenvolver um tipo de de-
senho que se rege por princípios mais racionais, 
mais analíticos. A sua obra indicia o espaço mental 
e projectual na arte. Existe um pensamento interno 
que conduz a obra. Uma das características da 
obra de Leonardo é o arrependimento. Entende-se, 
deste modo, o refazer de determinado pormenor do 
desenho, um esforço de correcção que fica registado 
ao lado do anterior menos correcto. Resulta de uma 
análise estudada que procura uma maior aproxima-

Miguel Ângelo, Estudos para um grupo de três homens nus e uma Virgem 
com o Menino, 1504, giz preto e caneta e tinta castanha, 31,7 x 27,9 cm

da agitação do estado humano. Assim, evidencia-se 
claramente de outros levando à alteração e questio-
namento dos paradigmas. O inacabado aproxima a 
obra de características mais abstractas que forne-
cem um maior espaço de criação para o observa-
dor que aspira a completá-las. Nesse exercício de 
“preenchimento” exerce o seu poder imaginativo, 
tornando-se a experiência estética em algo bem 
mais interessante. Miguel Ângelo impõe deste 
modo um cunho muito próximo da sua experiência 
individual. Cada autor acaba por revelar mais ou 
menos de si consoante as impressões que imprime 
intuitivamente e inevitavelmente no seu trabalho. 
Podemos estabelecer uma ligação entre a atitude de 
Miguel Ângelo e o cariz formalista do Expressionis-
mo Abstracto. Desde Miguel Ângelo até à actuali-
dade passando pelo barroco é possível observar 
uma linha de afinidades expressionistas.
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ção à perfeição. Consiste numa paragem que impli-
ca a renovação. Um movimento mais lento possibili-
ta considerações mais cuidadas, mais descritivas.

Leonardo da Vinci, Cabeça com Medidas e Cavaleiros, 1490 e 1504, pena, 
tinta e sanguina, 279x 223 mm

Leonardo da vinci, Plano lateral de coito entre Homem e Mulher, 1492, 
pena e tinta, 273 x 202 mm

Os desenhos de Leonardo adoptam uma postura 
diferente, de pesquisa e interrogação. O autor, 
homem do Renascimento, vai utilizar o meio grá-
fico como processo de aprendizagem e estudo sobre 
vários assuntos de teor científico. Os seus desenhos 
são um testemunho dos seus questionamentos, da 
sua curiosidade e das suas hipóteses inventivas. 
Para Leonardo Arte é “pensiero” e esta vertente 
intelectualizadora vem até aos nossos dias tendo-se 
plasmado por exemplo com a Arte Conceptual. Esta 
distinção entre formalismo e conceptualismo é, na 
realidade bastante antiga, aproximando-nos das 
definições de desenho interno e desenho externo de 
Zuccari. A arte de Leonardo atribuiu um compro-
misso com o desenho dito interno, a ideia que se 
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produz no intelecto. O mesmo se passa com a arte 
conceptual, para a qual o desenho interno assume a 
máxima importância na criação. 
Estes dois autores revelaram duas atitudes particu-
lares sobre um mesmo assunto. O primeiro regen-
do-se pelo fulgor da relação directa e momentânea 
com os materiais de modo mais aberto. O segundo 
movendo-se de modo mais calculista e ponderado. 
O primeiro implica na sua produção o fulgor ex-
pressivo conduzido pela emoção. O segundo con-
strói a sua obra ponderadamente assente na razão e 
na ideia ou conceito.

Revela-se necessário ter em conta que temos falado, 
essencialmente, do ponto de vista ocidental. Espaço 
onde a representação da natureza se fazia através da 
valorização da capacidade ilusória do observador. 
Muitas das respostas contemporâneas são movi-
das pela intuição, pois que por ela se estabelece a 
capacidade de estabelecer ligações céleres entre 
as coisas. Este acto parece aludir à consolidação 
do acto criativo construído através de percepções 
rápidas. Referenciando o bem e o mal, a intuição 
parece possuir a capacidade de revelar verdades 
irrealizáveis pela razão, desempenhando um papel 
importante para a moral e religião. Psicologica-
mente falando a intuição consiste numa captação 
imediata do essencial em dado assunto, necessi-
tando de determinada percepção que se parte do 
princípio que exista sem conhecimento prévio. Uma 
das definições de intuição é enquanto acto de ver, 
um conhecimento directo que não recorre ao racio-
cínio. E, se esquecermos a alusão à sua dimensão 
profética, é pensada como uma espécie de instinto. 
Toda esta tendência intuitiva parece assentar bem 
tanto no que diz respeito ao acto criativo como ao 
momento de relacionamento entre o observador e a 
obra de arte.

Brice Marden,
Untitled,  1983-1984
tinta da china,
28 x 22,4 cm

No mundo ocidental existe uma divisão conhe-
cida entre arte realista e abstracta. No entanto as 
modificações que têm ocorrido vieram alterar esta 
concepção do universo visual. O mundo global, a 
facilidade de comunicação e de ter acesso ao dife-
rente, ao outro, vieram aumentar o leque de possi-
bilidades, as influências, o modo de fazer e pensar. 
Determinados paradigmas e sistemas filosóficos do 
oriente penetraram no ocidente, do mesmo modo 
que, o oriente se apropriou de certas concepções e 
histórias do ocidente introduzindo-as na sua arte. 
Dois percursos diferentes começaram a interagir 
reformulando o modo de se expressarem. Determi-
nados valores que antes não eram tidos em conta 
passam a ser considerados.
Afigura-se-nos a este título importante como exem-
plo as influências da caligrafia oriental na obra de 
Brice Marden.

Yoshitomo Nara,
U-ki-yo-e, 1999,
óleo s/páginas de livro,
42,1 x 33 cm
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A aproximação de culturas provoca, no ocidente 
o surgimento de novas necessidades, novas per-
cepções que vêm baralhar as classificações de 
outrora de arte realista ou abstracta. Os modelos 
aproximam-se do oriente. O grau de veracidade na 
cópia, na criação da ilusão, permitindo uma maior 
coincidência com a realidade ou o total afastamento 
dessa realidade, optando neste último caso pela 
auto referencialidade, perde importância. Pas-
sam a conviver com preocupações na transmissão 
de energia ou vitalidade na obra. Os cruzamentos 
culturais fazem com que as sociedades passem a 
ter um desejo de se conhecerem melhor. Para tal ter 
efeito, ocorrem atitudes onde existe uma inversão 
de papéis. Os artistas parecem, na sua acção, desen-
volver espécies de estudos sobre a outra sociedade. 
O carácter antropológico da arte engrandece-se. 
Deste modo questões como a identidade nacional e 
individual são levantadas. Simultaneamente mani- 
festam-se preocupações políticas. As divagações 
multiculturais levam também a reflexões sobre a 
formação das estéticas. O desenvolvimento destas 
conduz a dissertações sobre a génese, a criação e a 
um retorno ao desenho como elemento unificador.

Romio Shresta, Arte tibetana de cura, 1997

O desenho e o seu modo específico de fazer, o seu 
tempo e espaço próprios recuperam para a Arte 
uma lentidão perdida.

Sol LeWitt, All Possible Crossing Combinations 
of Arcs, Straight Lines, Lines Not, Straight and 
Broken Lines, 1972

O artista pós-modernista ultrapassava, muitas vezes, 
a fase de materialização das suas obras, recorrendo 
às maravilhas dos progressos tecnológicos. Deste 
modo conseguia uma mais rápida tradução das suas 
ideias e, muitas vezes, uma multiplicação das obras. 
Tais realizações exemplificam as mentalidades das 
sociedades. O Pós-modernismo caracteriza-se sobre-
tudo por um excesso na exploração de medias e por 
uma pluralidade de atitudes estéticas (Heartney, 2002). 
Ocorreu uma mudança das anteriores preocupações 
com o estilo para inquietações com os problemas, o 
significado, o contexto da obra. Esta profusão veio 
dificultar a vida à Crítica de Arte.

«A crise da teoria da arte é igualmente revelada pela 
incapacidade manifesta em integrar a arte contem-
porânea na sua reflexão geral. Todos os esforços do 
livro de Hans Belting, já referido, se concentravam em 
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demonstrar que, na nossa época dita “pós-moderna” 
– que vê explodir em todos os sentidos as práticas 
artísticas, ao passo que as grandes teorias unitárias 
pertencem ao passado -, não podemos, no entanto, ilu-
dir a experiência plural, fragmentária e contraditória 
da arte contemporânea. Ora, é através da mediação da 
crítica de arte, encarregue de analisar o presente, que 
a história da arte pode integrar a arte contemporânea 
e, através dela, esclarecer o passado.»5

 
Actualmente parece começar a haver um regresso a 
uma simplicidade original. O media eleito, por um 
crescente número de artistas, parece ser o desenho, 
no seu corpo físico, mental e intuivo. Ocorre uma 
procura desse lado mais ligado aos sentidos, ao 
invés da focalização exclusiva na razão. 
Em certas abordagens ao desenho defende-se uma 
oposição entre intuição e intelecto. Trata-se da 
tradicional oposição entre emoção e pensamento. 
Na actualidade os artistas recuperam uma técnica 
que privilegia a relação íntima entre o autor e os 
materiais, entre os factores que o fragilizam e que 
são de ordem física. Esta relação caracteriza-se 
também por uma emancipação da interpretação 
subjectiva sobre as obras e um consequente afasta-
mento do discurso crítico pretensioso. 
Com os desenvolvimentos técnicos a mão humana 
foi desaparecendo aos poucos, sendo muitas vezes 
tradutora do erro, do imperfeito e pouco rigoroso. 
Através de processos que utilizam a máquina, o 
Homem, enquanto ser criativo, pensou que estaria 
perante uma forma possível de se aproximar da 
perfeição. A mão relaciona-se, mais directamente, 
com a expressão da emoção. A máquina seria uma 
executante das idealizações mentais.

Desenho Digital, texturas de desenho

«Perhaps specifically due to drawing’s critical and 
theoretical invisibility in the 1980s, and therefore 
its continued lowly status, it made the perfect arena 
for artists to explore hitherto repressed notions of 
authenticity and expression, narrative, the unruly, 
and the irrational. »6

Os autores contemporâneos vão resgatar modos 
criativos que tinham sido reprimidos. Do ponto de 
vista filosófico esta atitude demonstra a aceitação 
do corpo, dos seus limites e dificuldades. É este 
auto-conhecimento que vai ser enriquecedor para a 
experiência estética e para a sublimação das inquie-
tações do artista enquanto ser humano. A imagem 
de Robert Morris exemplifica explicitamente a uti-
lização do dedo como instrumento de desenho. Toda 
ela foi criada através de sobreposição de dedadas.
O direccionamento das atenções para a mão vai 
também diferenciar o traço permitindo fazer a 
distinção entre autores. Volta deste modo a marca 
que fornece a autenticidade à obra revelando o indi-
vidualismo específico do artista.

5 A Situação Actual: Entre o Excesso e a Ausência de Teoria da Arte In As Teorias da Arte (org. Jean Luc Chalumeau). Lisboa: Inst Piaget, 1997, pp.147 – 158.
6 Phaidon Press Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 2005, p. 9. 
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Robert Morris, Blind Time XIX, 1973, pó de grafite e lápis s/papel

O que parece ocorrer com este retorno ao desenho, 
é uma revalorização do sentimento. Segundo Emma 
Dexter trata-se de um retorno a ideais românticos. 

«The current return of drawing has strong links 
with a ressurgence of Romanticism within con-
temporary art practise. As a precursor to Surrea-
lism, Romanticism should be viewed as a valuable 
repository of powerful and still-relevant cultural 
and political ideas, such as liberty, the sublime, and 
the unshackling of emotion and intuition. Many of 
these themes are enjoying renewed interest among 
younger artists,…» «These have emerged in Europe 
in the 1990s as nations re-evaluated popular ver-
sions of Romanticism and Teutonic culture within 
a newly reunited post-comunist Europe, in which 
Romanticism has proven to be the umbrella for 
explorations of the popular, the folkloric, and the 
kitsch as well as found anonymous artifacts. »7

7 Ibidem, p. 9.

Romantismo, Blake, Piedade, gravura, 42,2 x 53,9 cm 

Romantismo, J. R. Cozens, The Cloud, aguarela

No entanto esta corporização não é feita de modo 
naïf, havendo um relacionamento com as considera-
ções conceptuais anteriores. Quer isto dizer que os 
autores não ignoram a história de arte. Estas ati-
tudes poderão justificar-se através de um possível 
esgotamento das respostas conceptuais conjugando 
factores para a ruptura. Os artistas vêm-se envolvi-
dos numa busca por impulsos originais e primários. 
Ocorre um resgate da capacidade xamanística do 
acto criativo. Desenvolve-se uma simpatia e admi-
ração por artistas como Joseph Beuys.
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Xamã, Kamo, apapaatai iyajo Kapisalapi, cobra-monstro, índios 
Wauja (Amazónia)

Joseph Beuys, Ohne Titel Filzelemente (Sem Título peças de feltro), 
1958, óleo, colagem, 19 x 50,4 cm

Xamã, Aulahu, Aulahu transformando-se em cobra jibóia, índios Wauja 
(Amazónia)

Xamã, Ajoukumã, apapaatai iyajo Yanumakapi, monstro-bicéfalo, índios 
Wauja (Amazónia)
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O autor pretendeu educar as pessoas para a liber-
dade utilizando a Arte. Beuys foi herdeiro dos 
românticos, do Expressionismo Alemão, mas desen-
volveu uma estética própria. Defendeu que o cami-
nho para o Homem se encontrar a si próprio seria 
através da Arte, autonomizando-se da sociedade 
controladora e alienante. Pretendeu servir de veícu-
lo para a expressão da força vital através de vários 
meios. Criticava a arte moderna e a sua componente 
burguesa e, também, a arte contemporânea, que ino-
vava apenas nos meios técnicos sem se preocupar 
com o reencontro com a força vital. O artista teria o 
papel de medium no acto criador. Desenvolveu uma 
filosofia espiritual mais próxima das formas orgâni-
cas e da natureza. A sua arte assentava no pensa-
mento e na filosofia, tal como ocorrera no período 
romântico. Os seus desenhos remetiam para a 
energia arcaica sendo feitos seguindo uma lógica 
de livre associação. Considerava-se uma espécie de 
xamã que atendia a uma função libertadora, contra 
as alienações racionalistas. Criava mitos e símbolos 
próprios. Segundo as suas ideias todo o Homem é 
artista e pode libertar-se através da arte, porque 
o acto criativo não pretende satisfazer nenhuma 
necessidade nem se compromete com nenhum pa-
drão moral. Deste modo o Homem ultrapassa-se a si 
mesmo escapando da sua vertente animal e racio-
nal. A arte teria uma função terapêutica ao curar a 
espiritualidade humana.  
As mudanças contemporâneas partilham algumas seme-
lhanças com um anterior movimento conhecido por “Nova 
Figuração”. Os autores assim enquadrados, de que são 
aqui exemplo Cucchi e Clemente, reagiram às declarações 
minimalistas recuperando o relacionamento directo com 
os materiais e a palavra individual. Estes trabalhos eram 
visualmente reveladores do temperamento dos seus au-
tores. Pode-se considerar o pensamento de Nietzsche, ao 
defender uma pluralidade na experienciação do real onde 
nenhuma representação pode aspirar à verdade absoluta. 
É uma defesa do impulso criativo e dionisíaco. A arte, 
para Nietzche é uma afirmação e é interessada. Faz-se 
uma revalorização do corpo e dos sentidos, torna-se um 
refúgio relativamente a um conceptualismo generalizado 
e rigoroso. 

Enzo Cucchi, Untitled, 1985, lápis 
preto, 10 x 6 cm

Francesco Clemente, 
Sem Título (desenho nº 4 
duma série de aguarelas), 
1986
25,4 x 36, 2 cm

No entanto a forte tradução da índole pessoal foi 
muitas vezes incompreendida pela crítica que os 
acusou de Kitsch. Os artistas moviam-se contra a es-
tagnação modernista, contra a idealização clássica 
e contra a desvalorização do desenho e da pintura 
pelo conceptualismo. Como alternativa defendiam 
um regresso ao subjectivismo e ao manual. Cada 
autor desenvolvia uma estética pessoal e individual, 
assente na gestualidade. Actualmente acontece algo 
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similar mas com uma pluralidade de modos expressi-
vos, fazendo-se a comunhão através da utilização de 
uma mesma técnica – o desenho. Um agrupamento 
genérico não se revela tão simples como no movimento 
anterior. Os autores oscilam entre um estado mais 
apolíneo ou dionisíaco. Escolhem uma multiplicidade 
de temas consoante o contexto individual, social e 
político em que se movem. Desenvolvem uma maturi-
dade que assenta na construção de um corpo de tra-
balho independente dos outros autores que abordam o 
desenho. 
Convém para um maior esclarecimento destas 
questões um pequeno desvio para considerarmos al-
gumas questões referentes à gramática do desenho.
A diferenciação entre traço e linha revela-se impor-
tante para a compreensão das naturezas do dese- 
nho podendo ser mais ou menos controlado. É certo 
que a linha não existe na Natureza. apenas existem 
limites e fronteiras, rectilíneas ou curvas. A linha é 
uma invenção do homem enquanto sujeito pensante 
capaz de abstracções.Deste modo ela posiciona-se 
no espaço conceptual do desenho.

Linha, Alexander Cozens, Mountain Tops and 
Clouds, caneta

Traço, A. R. Penck, Esquisso  para Weltbild ( ima-
gem do mundo), 1964, carvão, 29,5 x 41,8 cm

O traço existe para a tradução de uma expressão in-
dividual imediata na apreensão do exterior. O traço 
rasga e abre. Ele relaciona-se mais directamente 
com a materialização de algo. Sobre este assunto 
parece-nos importante a referência que Ana Leonor 
Rodrigues faz: 

« Damisch no Tratado do Traço, livro em que o 
traço é o assunto central para falar de desenho, 
começa com uma obra de Lucio Fontana, que apre-
senta uma tela lacerada com um golpe vertical que 
a rasga quase de cima a baixo. O golpe sobre a tela 
contém todos os termos e conceitos que poderemos 
usar para definir traço, como o vestígio do gesto da 
mão, ou o registo sobre a superfície bidimensional, 
sendo, por outro lado, mais do que um traço é um 
golpe, um rasgão, um traço cuja violência destrói a 
própria superfície que o apresenta. »8

Linha,
Ana Hatherly,
Sem Título, 1969,
tinta s/papel,
49 x 33,1 cm

8 RODRIGUES, Ana Leonor, O que é Desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p. 117.



• A afirmação do Desenho desde a segunda metade do séc. XX •  181

Os tempos de ambos são díspares e demonstram 
parte das suas características. A linha, pertencendo 
a um domínio mais definido e sereno possui um 
tempo mais lento. O traço, sendo mais impetuoso 
é mais rápido. Como terceiro elemento do desenho 
apresenta-se a mancha. Comparativamente aos 
elementos anteriores podemos verificar que ela não 
possui a clareza da linha, nem a determinação do 
traço. Ela é a expressão da fugacidade e transito-
riedade. Enquanto a linha é cursiva, a mancha é 
expressiva. A linha é unidireccional e a mancha é 
pluridireccional. A linha é clara e definida, a man-
cha pode ser indefinida e nebulosa. Este elemento, 
pela sua indefinição possui uma forte carga es-
timulante. Incita à criação. É conhecida a tendência 
humana para “reconhecer” formas nas manchas das 
nuvens ou nas manchas dos quadros abstractos. Ao 
longo da história são vários os autores que aplicam 
estas noções nas suas obras, como por exemplo 
Leonardo e Alexander Cozens. Ambos utilizaram 
a mancha como sistema criador. O carácter inven-
tivo que proporciona leva-nos a situá-la no campo 
mental, da ideia. No entanto, a sua origem ocasional 
e indefinição enquadram-na na natureza, no espaço 
físico. O tipo de comunicação mais coerente que 
nos parece oferecer acontece de modo intuitivo, não 
podendo ser descrito de outro modo.

10 RODRIGUES, Ana Leonor, O que é Desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p. 16.

Mancha,
Claes Oldenburg,
Pat combing her Hair, 1959,
guache,
44,5 x 30 cm

O desenho nunca deixou de estar presente na arte. 
Antes foi-se adaptando às modificações dos tempos. 
Esta forma de expressão bidimensional é funda-
mental para o desenvolvimento da maturidade 
visual. Aprender a desenhar é acima de tudo apren-
der a ver, logo assume-se enquanto exercício de 
inteligência. No sector das invenções tecnológicas 
não existe, até aos dias de hoje, uma metodologia 
que permita a prática e o relacionamento no tempo 
e espaço que o desenho possibilita. Deste modo se 
justifica a actualidade do seu ensino na formação 
artística.
«Se é verdade que uma grande parte da criatividade 
plástica acontece independentemente da forma-
ção escolar, não sendo esta uma condição sine qua 
non para que se realize a obra artística, também é 
verdadeiro que a aprendizagem do desenho permite, 
numa primeira fase, o desenvolver e, mais tarde, o 
exercitar de um tipo de observação especializado, 
por um lado, e de discorrer mental, por outro, espe-
cífico e interessante para a criatividade no âmbito 
destas mesmas artes.»10

   A existência de uma tecnologia para o desenho 
sobre papel é uma realidade. Por muito depurados 
que sejam os meios utilizados para a realização 
de um risco simples é necessário um instrumento, 
que é um prolongamento do corpo, e um suporte. 
Actualmente alguns autores procuram uma nova 
forma de desenhar através da pesquisa sobre a 
arte digital. Servem-se de sistemas que mimetizam 
a inteligência humana. Este mundo é preenchido 
com menus, tabelas de opções, processos e atalhos 
que procuram simular os métodos tradicionais. 
O inverso também acontece, existindo desenhos 
manuais que imitam o automatismo digital. Dentro 
desta categoria inserem-se os desenhos Drawing 
Machines de Sol LeWitt. 
O digital relaciona-se mais com a abstracção e 
racionalização, enquanto o analógico suscita uma 
relação afectiva, mais próxima da vida emocional.
Várias teorias foram propondo, a par com a expan-
são científica, que a realidade virtual provocaria a 
extinção do objecto artístico feito manualmente. O 
fim da intervenção directa do corpo humano pare-
ceu estar, relativamente próximo, no período dos 
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anos sessenta/setenta. No entanto, constatamos 
que o que ocorre no campo digital não substitui 
o produto da mão humana. O esboço é parte fun-
damental da idealização, do processo mental. O 
domínio do desenho pode indiciar a maturação do 
artista. No sistema educativo existe um reconheci-
mento da importância da sua prática para o pro-
gresso na atitude criativa. O desenho digital pode 
ser pensado enquanto facilitador gráfico; no entan-
to o seu utilizador não deve desprezar o exercício 
manual que lhe fornece autonomia e ferramentas 
indispensáveis para prender uma ideia numa super-
fície. Desenvolve a confiança e a competência. 
O desenho digital parece ter começado a ser de-
senvolvido, não por artistas, mas por amantes do 
universo informático. Por este motivo a sua dis-
seminação no campo das artes é ainda precoce e 
caracterizada pela ausência de modelos. No en-
tanto, as possibilidades que oferece não devem ser 
ignoradas, tendo a sua prática interesse a posteriori 
ao ensino do desenho tradicional. 

O proveito retirado dos meios digitais vem, mais 
uma vez, reafirmar a importância dada, na actua-
lidade, à imagem. Somos permanentemente assal-
tados pela imagem. A reprodução da mesma e a sua 
manipulação são de tal responsáveis. A utilização 
de processos digitais permite a conversão das ima-
gens e o seu redimensionamento. A manipulação 
digital cria algo novo, irreal e simulado. Possibilita 
um mais fácil e rápido acesso à imitação, à fantasia, 
à ilusão e também à mentira. 
O desenho manual tem outro tempo, o da realização 
do traço, mas pode, do mesmo modo oferecer-nos 
uma aproximação a algo que não é real. Na reali-
dade, a arte digital parece ser mais um sistema que 
existe para responder às suas necessidades repre-
sentativas, comunicativas, passíveis de oferecer 
uma hipótese de sublimação de algo. 
Principalmente a partir de 1980 difunde-se o hábito 
da apropriação de imagens e estilos de diversas 
fontes. A imagem retém algo do seu significado 
original e adquire um novo significado. Levantam-
-se questões relativas ao original e à cópia. A artista 
Sherrie Levine, realiza cópias partindo de imagens 

de obras que encontra em livros de arte. A sua 
atitude vem questionar a originalidade enquanto 
concepção modernista.
Susan Turcot realiza desenhos a grafite aproprian-
do-se de imagens das notícias. Cria uma aproxima-
ção bastante realista da sua fonte e, posteriormente, 
fecha os olhos rabiscando aleatoriamente sobre a 
superfície.  Confere assim a sua marca pessoal. A 
sua atitude remete para o automatismo surrealista.
Esta tendência para a descontextualização de ima-
gens confere alterações ao seu significado, levando 
o observador a olhá-las de outra perspectiva.

Robert Smithson,
Quasi- Infinities 
and the Waning of 
Space, 1966,
grafite, lápis de cor, 
tinta s/papel

Quando os autores optam por trabalhar com um 
tipo de tecnologia que não, a tradicionalmente 
associada ao desenho, surge a questão da dilu-
ição de fronteiras, da multidisciplinaridade e da 
dificuldade na tentativa de classificação. O modo 
de se pensar o desenho e a organização mental 
daquilo que vemos parece vir a sofrer modificações 
levando à adaptação da “janela sobre o mundo”. O 
que se passa quando se fala de desenho tradicional 
e de desenho digital revela-se semelhante ao que 
acontece com as contas matemáticas sob a forma 
de cálculos em papel e a realização das mesmas 
através do recurso a máquinas de calcular. É um 
facto que através da máquina se consegue chegar 
rapidamente e eficazmente ao resultado, com maior 
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Bruce Nauman, South América Circle (study for a sculpture), 1981, 
lápis, 152,5 x 212,5 cm

O afastamento do desenho ocorreu, em alguns 
momentos, devido ao preconceito que se criou, 
segundo o qual, a expressão gráfica estaria limi-
tada à auto-expressão e à autenticidade. Valores 
que nem sempre interessam. Determinados perío-
dos na história da arte questionavam exactamente 
essa ideia de autoria e fisicalidade do processo de 
criação. A arte conceptual tornava irrelevante para 
a sua prática a “marca do artista” e esse seu cunho 
pessoal. No entanto, mesmo através desta expres-
são o desenho desenvolvia-se, não valendo por si 
próprio, mas enquanto auxiliar para o processo 
criativo. Ana Leonor Rodrigues explica bem esta 
situação, seja o factor revelador de identidade: 

11 Ibidem, p.65. 
12 Ibidem, p. 67.
13 Ibidem, p. 65. 

«O objecto desenho não existe anterior a nós, ele 
é um resultado quer da nossa relação espacial e 
fenomenal com o mundo, quer um resultado directo 
da nossa vontade e capacidade de acção, neste caso 
do desenhar.»11

«A identificação das características próprias do 
traçar de cada autor, da linha ou dos grafismos 
simples que cada um fará, e que pode ser definida 
por adjectivos diferentes com maior ou menor cor, 
só demonstra que cada pessoa risca de um modo 
que a define, e que é apenas seu, e esta constatação 
é tão verdadeira quanto a de que cada pessoa tem 
uma letra e uma assinatura que a identificam, como 
uma impressão digital.»12

Como a dificuldade daquele que desenha não se 
revelar nos seus traços: 

«A ideia de que um desenho possa resultar de um 
gesto de mão tão controlado que anule qualquer 
vestígio do seu autor, uma espécie de máquina im-
pessoal de riscar, é quase o próprio oposto do acto 
de desenhar. »13

O período Pós-Modernista adaptou o desenho às 
suas necessidades. Desse modo desprezou a ver-
tente autoral do mesmo. O discurso formalista de 
Clement Greenberg foi desqualificado. A crítica de 
arte foi buscar referências a conceitos de Lacan, 
Derrida, Foucault, Barthes, Baudrillard e Lyotard. 
No entanto o discurso da crítica tornou-se várias 
vezes oco e formatado levando a um certo des-
crédito da arte contemporânea. Cabe ao crítico 
uma missão de educar e apontar o gosto de modo 
a desenvolver reflexões coerentes apoiadas numa 
estrutura teórica que possibilite revelar a beleza 
das obras. 

Um factor importante para o conhecimento do 
desenho remete para o tempo de que este necessita 
(Betti, 2003). Precisa tempo para ser aprendido e 
tempo para ser executado. Deste modo a sua situa-
ção relativamente à vivência contemporânea re-  
clama um momento de paragem na rápida circula-
ção quotidiana. 

grau de assertividade, no entanto nasce daqui um 
elevado grau de dependência. Deste modo é impor-
tante definir limites na prossecução dos fins. Para 
além disto o sujeito, habituado às facilidades que 
a tecnologia oferece, torna-se muitas vezes incapaz 
de atingir os seus objectivos manualmente, porque 
perde o exercício da memória e a prática da ope-
ração. Esta perda de autonomia e a inquietação 
na procura da satisfação de modo rápido e pouco 
trabalhoso é, por si mesma, exemplar da situação 
do Homem contemporâneo.
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Rosemarie trockel, Durch und durch (de parte 
em parte), 1985, guache e gomme laque, 
20,9 x 15 cm

O esboço passou a ser apresentado como obra 
terminada em muitas situações. Ele pretende reter 
uma ideia, faz a ligação entre imagens exteriores e a 
memória. Ele exprime a grande fonte de criatividade 
que o fugaz pode ser. Auxilia na busca de ideias e 
na sua tradução. Demonstra a actividade da nossa 
percepção e a construção do nosso próprio mundo. 
Deste modo registam-se as marcas do tempo. 
Outra das questões que o tempo no desenho levanta 
relaciona-se com a acção da memória. O desenho 
caracteriza-se como uma espécie de meditação 
física e espiritual e um modo de prender uma 
ideia numa dada superfície. Ele deseja conservar 
na memória algo. De certo modo ambiciona uma 
prevalência temporal daquilo que aborda. Noutro 
sentido a memória e a percepção estão intimamente 
ligadas, no acto de reconhecer. Os conhecimentos 
que retemos de objectos familiares influenciam a 
nossa percepção, a nossa leitura sobre as coisas 
e o próprio acto criativo. O grau de conservação 
de dados com maior clareza tem tendência a ser 
maior consoante mais lenta é a passagem de tempo. 
Seguindo a mesma lógica o que é apreendido de 

O tempo, ou seja, a velocidade com que é feito um 
desenho justifica as suas qualidades de maior ou 
menor expressividade, maior ou menor preciosismo. 
Assim sendo o objectivo da realização de determi-
nado desenho ou aquilo que queremos comunicar 
(se quisermos comunicar) vão interferir na velocida-
de de execução. Os instrumentos, suportes e mate-
riais utilizados vão ser também condicionantes da 
duração da actividade. 
Falando de um ponto de vista mais filosófico a rela-
ção do Homem com o tempo implica sempre facto-
res que remetem para a análise da sua condição. O 
modo como se relaciona com a passagem do tempo 
está interligado à forma de encarar a finitude da 
vida. Segundo esta perspectiva podem-se estabele-
cer ligações entre algumas atitudes no desenho, 
uma vez que ele é o vestígio da actividade humana 
(Emma Dexter em Vitamin D New Perspective in 
Drawing, 2005). 
O bem acabado, a obra fechada e primorosamente 
trabalhada parece, inutilmente, procurar ultra-
passar ou resistir à erosão do tempo. Conserva 
um certo ar de ilusão. Ao constituir-se assente em 
princípios que pretendem ser eternos revela a sua 
fraqueza e falta de versatilidade. O inacabado, por 
outro lado, pode possuir o carácter de aceitação 
dessa transitoriedade do tempo e da vida, revelan-
do-se mais forte pela sua elasticidade. 
Actualmente as obras podem revelar algo seme-
lhante ao inacabado sem no entanto o serem. Pelas 
suas características expõem o processo da sua rea-
lização. O desenho grava e comunica em simultâneo. 
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modo rápido e apressado rapidamente será es-
quecido. O acto de desenhar, enquanto tentativa 
de captura de determinada realidade vai sofrer os 
mesmos efeitos consoante o seu relacionamento 
com o tempo. Se o desenho for feito em curto espaço 
de tempo menor será a sua definição e menor o grau 
de pormenor. 

Ingres,
A Família Stamaty, 1818,
grafite s/papel,
46,3 x 37,1 cm 

Ingres,
Estudo para calças e sapatos, 
1841,
carvão e grafite,
33,5 x 19,5 cm

Robert Smithson, Untitled (Woman’s Profile), 1957, 
caneta s/papel

A atitude que o Homem actual tem no usufruto 
temporal influencia as modificações no campo 
artístico. O Pós-modernismo caracterizou-se por 
uma aceleração no modo de vida e isso traduziu-
-se na profusão tecnológica e de novos medias. Na 
contemporaneidade parece haver uma procura do 
silêncio e de um ritmo mais lento que anseia por 
um maior auto-conhecimento. Estas ideias sobre 
memória e tempo estão bem expressas na obra de 
Milan Kundera, A Lentidão:

«Talvez o seguinte: o homem inclina-se para a 
frente na sua motorizada só pode concentrar-se no 
segundo presente do seu voo; agarra-se a um frag-
mento do tempo cortado tanto do passado como do 
futuro; é arrancado à continuidade do tempo; está 
fora do tempo; por outras palavras, está num estado 
de êxtase; nesse estado, nada sabe da sua idade, 
nada da mulher, nada dos filhos, nada das suas 
preocupações e, portanto, não tem medo, porque a 
fonte do medo está no futuro, e quem se liberta do 
futuro nada tem a temer.
A velocidade é a forma de êxtase com que a revo-
lução técnica presenteou o homem. Ao contrário do 
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motociclista, quem corre a pé continua presente no 
seu corpo, obrigado ininterruptamente a pensar nas 
suas bolhas, no seu ofegar; quando corre sente o 
seu peso, a sua idade, mais consciente do que nunca 
de si próprio e do tempo da sua vida. Tudo muda 
quando o homem delega a faculdade da velocidade 
numa máquina: a partir de então, o seu corpo sai do 
jogo e ele entrega-se a uma velocidade que é incor-
pórea, imaterial, velocidade pura, velocidade em si 
mesma, velocidade êxtase.»14

A partir da memória aprendemos através da expe-
riência e é esse acumular de informações que nos 
diferencia. A memória lembra-nos a transitoriedade 
da vida e da consciência.  
O desenho é uma das formas inventadas de con-
servar o registo de alguma coisa. Para além desta 
situação comum, no acto criativo são activados 
vários sectores de memória, é do diálogo entre eles 
que poderá nascer a obra de arte. 
Quando o desenho é feito com um teor representa-
tivo partindo duma transcrição imediata da reali-
dade o seu autor recorre a uma memória mais ime-
diata e de curta duração que transcreve a natureza 
para o suporte. Num período mais actual o artista 
começou a valer-se cada vez mais das combinações 
da memória cultural. 
Deste modo através do desenho consegue-se a 
criação de uma referência a determinado momento, 
situação e período temporal. Ele e a própria arte 
apresentam-se como uma força de resistência à 
diluição do Homem e da sua vida. Através da ob-
servação de uma obra de arte somos reportados 
para o contexto em que a mesma foi criada e para 
as questões desse espaço e tempo específicos. São 
estas características que permitem ao Homem uma 
auto-sublimação. O diálogo entre autor e observa-
dor estende-se.  

As necessidades de tempo para o desenho ocorrer 
vêm contrariar o estilo de vida do homem contem-
porâneo que precisa das coisas rápidas. Retoma-se 
uma necessidade meditativa. O recuperar do de-
senho traduz a necessidade do Homem regressar 
ao silêncio, à lentidão. A sociedade actual tem uma 

grande sede espiritual que satisfaz nas influências 
orientais. A globalização permite uma maior troca 
de conhecimentos levando a uma interferência mú-
tua. Diferentes culturas passam a coexistir. O tempo 
e o espaço encurtam-se.
O mundo oriental e o mundo ocidental desenvolvem 
uma forte atracção. Procuram uma assimilação e 
aprendizagem das culturas distantes que vão ser 
essenciais na génese artística. Ocorre uma apro-
priação do sentido estético de outrem. A procura 
espiritual do homem vai-se reflectir na arte. 
A diversidade contemporânea ocorre devido à alte-
ração da narrativa linear. 
Se antes era o grau de imitação que era valorizado 
no ocidente, agora nota-se o enaltecimento da 
energia ou vitalidade. A importância dada à cópia 
do real iniciou-se no ocidente no periodo renas-
centista. A partir deste momento a arte discorreu 
adaptando-se aos materiais, instrumentos, suportes 
e movimentos. Com o surgimento da fotografia os 
artistas apercebem-se da necessidade de alteração, 
de modo mais drástico e contrastante de propósitos 
para a salvaguarda do papel do artista. O Impres-
sionismo vem desvalorizar a cópia do real, interes-
sando-se antes pela sensação do instante. Importa, 
para o artista impressionista, transmitir a im-
pressão, a vitalidade, a fugacidade. Convém salientar 
que estes autores sofreram influência dos autores 
japoneses do séc. XVIII. Conheceram os Ukiyo-e (es-
tilo de estampa japonesa). O nome significa “Retratos 
do mundo flutuante” e tinham por temática, essen-
cialmente, a vida urbana, cenas de entertenimento e 
posteriormente também paisagens. Do tamanho de 
postais, eram vendidos a preços acessíveis. Perante 
a necessidade de inovar no espaço visual vão intro-
duzir valores da peculiaridade da arte oriental. De-
senvolvem uma forte atracção pelo diferente arranjo 
espacial, no qual a perspectiva das cenas parece ser 
feita a partir do olhar dos pássaros. Suscita inte- 
resse a utilização de áreas onde não existe modela-
ção e a temática intimista da arte japonesa. 

14 KUNDERA, Milan, A Lentidão, 8ª ed., Porto, Edições Asa, 1995, pp. 5 e 6.
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Chõbunsai Eishi,
6 Beauties from the 
Pleasure Quarter: 
Echizenya morokoshi,
37 x 25,3 cm,
1794-1795

Hokusai, 1760–1849

Katsushika Hokusai, Irises and Meadow Cicada, 26,5 x 38,2 cm, 
1832

Brice Marden
Hydra, 1987
tinta  s/papel
28 x 14 cm

Este momento, o impressionismo, vai ter uma 
grande importância uma vez que inicia a alteração 
de paradigmas: da tradicional cópia do real oci-
dental começa-se a travar diálogo com a ideia de 
vitalidade, de transitório tipicamente oriental. Este 
contacto revela uma primeira abertura de horizon-
tes espaciais. 
Retomando novamente a questão da individua-
lidade criativa, devemos apontar o facto de, na 
actualidade, a criação ser feita com elevado nível 
de autonomia artística. Não existem grupos, como 
outrora, conforme o caso dos impressionistas. 
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Subsiste hoje, em simultâneo, uma grande aber-
tura e interesse, por parte do artista, sobre o que 
está a ser desenvolvido a grande distância física. 
Paradoxalmente, ocorre uma reserva e alheamento 
sobre os seus vizinhos e semelhantes, autores na 
mesma área de trabalho. Os motivos desta situação 
poderão dever-se à curiosidade pelo desconhecido 
e longínquo, ao encurtamento das distâncias e, por 
outro lado, a uma maior competição movida por 
factores capitalistas. A importância e a influên-
cia da internet para a construção e modificação 
do mundo são inquestionáveis. De igual modo a 
facilidade de transporte e de comunicação são 
implicadas no conceito de mundo global. Assim 
contextualizada, a produção artística revela grande 
diversidade, encontrando-se, no entanto, ligações 
dispersas entre as obras. Conseguimo-nos aperce-
ber que, muitas vezes, são maiores as semelhanças 
do que as diferenças entre os povos. Um sujeito 
enquanto ser humano pode encontrar muitos 
pontos em comum com outro, de diferente cultura, 
residente numa qualquer outra zona do globo. 
Esta empatia levanta no entanto o debate sobre os 
efeitos que poderão ser considerados nefastos, para 
a globalização: O estabelecimento de um mesmo 
espaço poderá correr o risco de homogeneizar a cul-
tura destruindo as particularidades de cada nação? 
Sendo este um factor importante e justificativo da 
diversidade do desenho contemporâneo, não nos 
compete, no entanto, responder ou tomar partido 
sobre o tema.  
Podemos, contudo, constatar que a conversa 
artística facilmente se desenrola entre indivíduos 
que não estão próximos. O motor impulsionador 
é a suspeita ou curiosidade de um olhar distinto 
sobre um mesmo assunto, ou então, a raridade no 
conhecimento sobre a história do outro. A internet 
permite o diálogo em tempo real entre pessoas es-
pacialmente distantes e o conhecimento do traba-
lho do outro. São cada vez mais, os autores que 
a utilizam como zona de divulgação da sua obra. 
Assim a escala da leitura é exponencialmente am-
pliada permitindo o estabelecimento de relações de 
interesse que, de outro modo, não seriam possíveis 
ou seriam muito morosas. É preciso ter em conta a 

interferência na área de trabalho: Se, por um lado a 
internet possibilita uma abertura para o estabeleci-
mento de contactos geograficamente distantes, por 
outro, contribui para um alheamento à realidade 
física próxima. A contemporaneidade é feita através 
do desenvolvimento de temas individuais, que por 
vezes encontram paralelo do outro lado do globo. 
Deste modo coincidente criam-se grupos de inte-
resse dominantes. 
Os elementos envolvidos no desenho contemporâ-
neo vão ser o tempo, o espaço e a energia. Os ideais 
filosóficos parecem mover-se em concordância com 
uma busca já iniciada por artistas como Joseph 
Beuys.   
Assimilam-se diferentes perspectivas, diferentes 
pontos de vista que antes não eram considerados. 
Por exemplo na cultura chinesa o vazio assume 
importância devido às dissertações filosóficas so-
bre o mesmo, caso de Lao Tse. Neste caso, o vácuo 
torna-se o elemento central de toda a doutrina. O 
Nada participa na origem, sendo tido como infinito 
e desmedido. O vazio encontra-se no que é ainda 
inexistente e no fenómeno, interligados entre si. A 
forma destaca-se pela sua relação com esse nada. 
Por estes motivos, explicados de modo sucinto, 
sucede que, tanto o vazio como o cheio se encon-
tram similarmente implicados no discurso artístico, 
uma vez que, tanto um como outro exercem papéis 
activos na composição e organização de elementos 
visuais.   
O que nos interessa neste ponto é a importância 
dada ao vazio, à sua existência, interferência em 
relação ao traço que o invade.
A preferência do desenho, por muitos autores, 
demonstra uma tentativa de simplificação e de 
regresso a uma origem depurada. Permite um traba-
lho físico, mental e intuitivo.  
A assimilação do desenho pelo mundo da arte de-
pende, também, do seu valor económico. 
«O “mundo da arte” encontra-se, de facto, sujeito aos 
impulsos e às estratégias de alguns detentores de 
consideráveis meios financeiros, capazes de pesar 
as orientações das instituições museológicas e, con-
sequentemente, no mercado à escala mundial. Entre 
os nomes mais conhecidos dos verdadeiros deten-
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15 A Situação Actual: Entre o Excesso e a Ausência de Teoria da Arte In As Teorias da Arte (org. Jean Luc Chalumeau). Lisboa: Inst Piaget, 1997, pp.147 – 158.

Marlene Dumas, Pissing Woman, 1997, tinta, aguada, 
guache e lápis s/papel, 62 x 50 cm

Contrapondo-se à diversidade de medias utiliza-
dos no período Pós-modernista assistimos, num 
período recente, a um ressurgimento da Pintura. Tal 
acontecimento foi propiciado por Charles Saatchi 
quando defendeu o “Triunfo da Pintura” e estimu-
lou os artistas a produzirem peças de pintura. 
Exemplo disto é a obra de Marlene Dumas. Saatchi 
é proveniente da área do marketing o que o faz ter 
consciência da fugacidade da novidade. A recupe-
ração de espaço para a pintura acontece depois de 
um esgotamento de outros medias. A procura por 
coleccionadores e compradores de obras de pin-
tura levou à adopção desta técnica por uma série 
de autores, mesmo alguns ditos conceptuais que, 
supostamente desvalorizavam a materialização do 
objecto artístico. Actualmente assistimos a um acto 
de reinvenção do desenho, que parece vir a ultra-

passar a projecção da pintura. Perante tal situação 
perguntamo-nos: estará o ressurgimento do de-
senho apenas sujeito às oscilações do mercado? Ou, 
inversamente, fará o mesmo parte (assim como a 
pintura) de um período histórico na história de arte 
em que se assiste a uma recuperação de valores de 
aptidão técnica e artística e a uma re-materializa-
ção do objecto artístico? A situação actual pode ser 
uma resposta a um esgotamento pós-modernista. A 
presente corporização da arte pode ser um testemu-
nho duma consciencialização da apropriação da “i-
deia” pelo mercado artístico. Novos contextos políti-
cos e de mercado exigem planos renovados. O artista 
reformula os seus meios para dizer o indizível. 
O desenho contemporâneo revela um acto de rup-
tura com as tecnologias pós-modernistas. Não quer 
isto dizer que por vezes delas não se sirva, o que 
também é corrente, no entanto os artistas privile-
giam as questões e possibilidades gráficas. Para 
este retorno à relação entre Homem e materiais ter 
efeito sem se tornar uma mera repetição adoptam-
-se novas estratégias. 
Os elementos do desenho variáveis são de vária or-
dem, entre os quais a temática. Cada autor tende a 
desenvolver uma atenção especial por algo que cos-
tuma ser coerente no todo do seu corpo de trabalho. 
As selecções de determinado assunto em detrimento 
de outro vão variar conforme o contexto espacial e 
temporal onde se move, a sua cultura e educação. A 
temática pode articular, por exemplo, preocupações 
humanitárias levando ao encontro com artistas de 
diferentes nacionalidades. 
Os materiais e instrumentos são também oscilantes 
consoante as necessidades e efeitos que os autores 
pretendem provocar. A tradição cultural pode ter 
peso na decisão destes factores. 

«Até à generalização do uso do lápis, e da caneta ou 
pena, para escrever ou desenhar usou-se um me-
dium líquido, aplicado com o auxílio de um pincel, 
e ainda hoje, em algumas regiões do mundo, é o 
instrumento de desenho e escrita, por excelência. 
Se perguntarmos a um chinês com que material 
desenha, a resposta espontânea será pincel, tinta 
e papel (enquanto a mesma resposta, no Ocidente, 

tores do poder em matéria de arte contemporânea 
contam-se, por exemplo, o do publicitário britânico 
Charles Saatchi e o do industrial alemão Peter Lud-
wig. Os dois reuniram importantes colecções que 
têm o seu nome.»15
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16 RODRIGUES, Ana Leonor, O Desenho Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Editorial Estampa, 2000, p. 36.

seria lápis e papel). »16

Tal como Ana Leonor Rodrigues afirma «o pincel tem 
sempre implícita uma doçura de gesto» contraria-
mente ao uso do lápis que implica uma pressão, 
uma incisão sobre o suporte que é quase uma ferida. 
Outro factor de diferenciação é o tempo que cada 
um necessita. O pincel precisa de paragens sucessi-
vas para reabastecer o meio líquido requerendo, 
deste modo, uma atitude paciente, sem no entanto, 
deixar de ser libertador. Podemos estabelecer um 
paralelismo com o modo de comer de cada sociedade. 
A oriental utiliza os tradicionais pauzinhos que, por 
sua vez, suscitam delicadeza de força e equilíbrio 
e uma maior precaução no acto. A ocidental é mais 
directa ao servir-se do garfo e da faca encurtando o 
tempo no manuseamento dos instrumentos. Pode-
-se afirmar que existe, de certo modo, uma tradução 
da postura filosófica perante a vida que é visível na 
escolha dos utensílios. Actualmente, ambas as socie-
dades vão beber influências mútuas.  
Os instrumentos vão funcionar enquanto acrescen-
to ao corpo humano que facilita a expressão gráfica. 
Cada instrumento, material ou suporte tem carac-
terísticas próprias sendo utilizado com determina-
do objectivo. Cada um implica um relacionamento 
com o corpo e com a mente específico. Cada um per-
mite maior ou menor controlo e desse modo maior 
rigor ou expressividade. 
A técnica utilizada pode também ser motivo de 
distinção de um autor ou obra. A técnica consiste no 
modo de fazer. Esta está, por sua vez, conectada com 
os instrumentos, suporte e materiais usados. Ela 
depende das possibilidades destes e, em simultâ-
neo, da capacidade inventiva do seu utilizador, da 
quebra de convenções na metodologia comum na 
sua aplicação. O período histórico e a evolução vão 
ser influentes neste caso, assim como o estilo repre-
sentativo. Quer isto dizer que uma série de valores 
vão andar interligados, sendo os mesmos essencial-
mente, de ordem estética. A técnica de representação 
vai consistir na diversidade de linguagens que vão 
estar intimamente ligadas aos materiais, instrumen-
tos e à individualidade que a utiliza. 
O estilo consiste noutra variável do desenho depen-

dendo do individualismo do autor. A sua análise 
provém da tradição romântica. É uma maneira 
própria deste se exprimir que se relaciona com as 
suas poéticas pessoais. Ao mesmo tempo o estilo 
pode ser constituído como a maneira de um grupo, 
de um determinado período histórico ou através 
da descontextualização de um modo de fazer e sua 
recolocação noutro espaço. Foi no periodo ma-
neirista que se questionasse o conceito de eslilo. 
O maneirismo caracterizou-se sobretudo por um 
conforto com a harmonia das obras renascentistas. 
Desenvolveu-se entre 1520 e 1600. O movimento e o 
aspecto formal exagerado destacam-se da produção 
artística desse tempo. Maniera significava “estilo” e 
graça, pose. Associava-se aos artistas mais virtuo-
sos que impunham indiscutivelmente o seu cunho 
pessoal nas obras. Na contemporaneidade, o estilo 
pode-se caracterizar pela apropriação de maneiras 
de fazer do passado ou pela identificação de deter-
minados factores distintivos de um dado autor.
O tipo de organização da imagem do desenho é 
também um dos factores inconstantes na produção 
visual contemporânea. Existem vários modos de 
apresentar, de ordenar que podem ou não seguir re-
gras de composição. Por exemplo a disposição serial 
da imagem pode ter sido influenciada pelo surgi-
mento do cinema. A utilização do rolo como suporte 
associa-se claramente às influências orientais. A 
grelha parece ter sido escolhida pela arte do séc. XX. 
A alteração na forma de pensar a composição foi ten-
do vários momentos importantes. Um deles consistiu 
na mudança de formato da tela por Frank Stella.
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Frank Stella, Três estudos para Transitional 
Paintings, 1958, Lápis, lápis de cor, caneta, Cada 
folha 22,7 x 13,8 cm 

Este autor movia-se segundo preocupações minima-
listas utilizando poucos meios visuais e adoptando 
a simetria e a repetição da linha. Outros artistas 
criaram espaços dentro da tela de modo ilusório. 
Jackson Pollock utilizou uma composição homo-
génea ao trabalhar a tela dos seus quatro lados. O 
autor abolia, deste modo, os limites da tela fazendo 
com que a imagem criada parecesse estender-se no 
espaço. 
Para a disposição duma imagem (que vai ser um 
peso visual) tem-se em consideração a simetria, a 
direita e a esquerda, o cima e o baixo, a verticali-
dade e horizontalidade - isto consoante o formato 
do suporte. O modo de colocação dos elementos 
orienta a leitura do observador. 
A grelha é utilizada como sistema de divisão do 
suporte. As unidades desta segmentação introdu-
zem a sequência que, por sua vez, transporta a ideia 
de tempo. A leitura das obras, assim projectadas, 
é feita de modo linear. A selecção do tipo de com-
posição pode acontecer de modo calculista trazendo 
implicações intencionais para a percepção da obra 
ou de modo intuitivo. 

Se pensarmos de modo filosófico sobre o desenho, 
verificamos que o espaço segundo o qual se move 
parece ser sobretudo o horizontal, uma vez que 
define o nosso relacionamento com o mundo. Tal é 
compreensível se o encararmos como movimento de 
um ponto a outro.   

Mr. Isaac, notação coreográfica, Inglaterra, 1707

Merce Cunningham, notação coreográfica, 1958

A dança é uma arte temporal que se desenvolve 
através da deslocação do bailarino no espaço, do 
desenho que este faz com os seus gestos. Esta ideia 
é representada pela coreógrafa e bailarina Trisha 
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Leonardo da Vinci, Vista panorâmica de uma Paisagem, 1502, 
pena, tinta e aguarela, 338 x 488 mm

Vik muniz Catedral de Leon, from the series Pictures 
of Chocolate, 2003, 101,6 x 76,2 cm

O artista contemporâneo adopta atitudes como a 
referencialidade. Depois de tudo já ter sido feito 
parece surgir uma necessidade para a legitimação 
da obra de arte tendo em conta um passado com as 
suas referências próprias. Segundo a arte de van-
guarda ter-se-ia chegado a um dado limite. Esta 
atitude está presente na arte até ao final dos anos 
sessenta. No entanto, mesmo depois desse final a 
arte continuou a ser criada. Deste modo os seus 
limites foram ampliados como reacção às conside-
rações do período anterior. A consciência de que 
tudo já teria sido feito foi adoptada desde setenta. 
Isto libertou o artista da necessidade de procura 
da novidade. Mas mesmo esta ideia de impossibi-
lidade foi contrariada com as manifestações que 
se seguiram. Isto porque não é verdade que tudo 
já tenha sido feito. A recombinação, as diferentes 
perspectivas resultantes de diferentes sujeitos e con-
textos conseguem criar algo único de igual modo. A 
colocação de alguma coisa anteriormente realizada 
num diferente espaço e tempo é também exemplar de 
diferença.
O que acontece parece ser uma transição duma 
época onde a inovação era a principal preocupação 

Brown, na obra It’s a Draw/Live Feed. Este trabalho 
associa desenho, movimento, música e vídeo. O es-
paço pode-se assim assumir enquanto meio variável 
no desenho. Ao mesmo tempo o modo de relacio-
namento entre a linha, a forma, a cor, a textura e o 
valor no espaço vão ser inconstantes revelando-se 
enquanto factores de diferenciação. As notações 
coreográficas traduzem, através do desenho, os 
movimentos dos bailarinos.
A associação do desenho ao espaço faz-se através do 
mapeamento. Um mapa não consiste numa repre-
sentação verdadeira, trata-se duma simplificação. O 
observador identifica-se com os pontos de referência 
que lhe fornecem dados para a sua localização. O 
mapeamento associa-se a um passeio, quer através 
do movimento no espaço ou de modo conceptual. As 
linhas quebradas podem-se interpretar enquanto fa-
lhas ou perdas de direcção. Implicam impermanência.

Trisha Brown
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(modernismo) para o período da referencialidade. 
Esta fase contemporânea caracteriza-se pelo reto-
mar de questões de períodos anteriores apresen-
tados pelos olhos dos valores actuais. Os temas e 
imagens são digeridos pela situação sócio-política 
da actualidade. A apropriação passa a ser um fac-
tor recorrente da arte. Muitas das imagens provêm 
dos meios de comunicação. Nota-se uma inserção 
do popular no trabalho de alguns autores. De tal 
é exemplar o trabalho de DR. Lakra que se inspira 
numa forma de expressão conhecida, as tatuagens. 

17 RODRIGUES, Ana Leonor, O que é Desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p. 118.

Jean-François Moriceau and Petra Mrzyk, Untitled, 2004, ink on 
paper, 21 x 29,7 cm

DR. Lakra

O factor de inovação encontra-se no modo como 
é feita a sua recombinação. Associa-se o velho e o 
novo. Da deslocalização derivam novos significados. 
A referencialidade caracteriza-se pela utilização de 
imagens, questões, técnicas de diferentes períodos e 

sua re-interpretação. 
A dificuldade na tentativa de caracterização de dife-
rentes autores ocorre devido à conciliação de dis-
tintos temas, interesses, interrogações, referências. 
No auge Pós-Modernista o desenho dialogou com as 
diferentes técnicas, ainda hoje o fazendo:

«A câmara é o meu lápis, o meu lápis pode ser uma 
atitude conceptual e já nem gesto é, e, agora, toda a 
acção pode tornar-se desenho.»17

No entanto, na actualidade, o regresso ao desenho com 
características mais tradicionais é inquestionável, seja 
por motivos mercantilistas seja pela recuperação de 
conceitos como o individualismo, a materialização da 
arte, a manufactura, o popular, a intuição, a subjectivi-
dade, o multiculturalismo e a referencialidade. 
Os artistas elegem diferentes temas de interesse 
e possibilidades estéticas utilizando uma mesma 
técnica. 
O próprio acto de fazer torna-se matéria e conteúdo. 
O desenho parte do exercício de fazer podendo, 
posteriormente levantar reflexões. Neste caso o pro-
cesso fomenta o desenvolvimento mental.   
A seriação possibilita a realização de grupos de de-
senhos sobre um mesmo assunto transmitindo um 
compromisso do autor com certas ideias. Esta pos-
tura revela-se vantajosa a nível comercial e permite 
a maturação de ideias pelo artista. 
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A palavra e a linguagem vêm dar continuidade à 
imagem ou subverter o que ela transmite criando 
ambiguidades. Por exemplo os títulos dos trabalhos 
podem ser pistas para a leitura das obras ou antes 
causar entropia na primeira impressão que temos 
da obra. As palavras presentes na obra adquirem 
uma importância igual aos elementos visuais. A 
Semiótica procura identificar as convenções e es-
tratégias de significação, arte e literatura. Nenhum 
sinal ou imagem é puro, possui outros significados. 
Concentra-se na comunicação e no modo como os 
valores se encontram codificados na nossa cul-
tura. Partindo destas constatações é aglomerada 
no universo visual. Em conjunto com a literatura a 
narrativa revela o processo de pensamento, como 
percebemos e ordenamos o mundo.
O mito e a alegoria podem ser expressos através de 
signos, símbolos ou arquétipos, são o meio através do 
qual se criam metáforas visuais. Artistas como Boro-
fsky, Mario Merz e Kiefer apropriam-se destes temas. 

O popular, já anteriormente referido, e o humor são 
também atitudes recorrentes do desenho contem-
porâneo. Sigmar Polke e o mais recente John Wesley 
desenvolvem esta atitude de modo irónico.

Sigmar Polke,
Why Can’t I Stop Smoking?, 
1963,
biro s/papel,
29,7 x 21 cm

Anselm Kiefer, Brandenburg Sand III, 17 páginas
62 x 42 x 6,5 cm

Kara Walker,
Negress Notes, 1996,
Aguarela s/papel,
26 x 17, 8 cm
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Vija celmins, Ocean landscape, 1969 grafite s/papel,  36 x 47,5 cm

Ticiano, Conjunto de árvores, 1513-1514

Serse Al sali d’argento (In Salt Sea), 1998, grafite s/papel s/alumi-
num, 100 x 144 cm

A abstracção continua a estar presente no desenho, 
partindo, muitas vezes, das formas e sistemas 
orgânicos. O artista realiza assim, uma ligação 
entre o pessoal e o universal. Daniel Zeller é um 
exemplo dos autores que partem de estruturas mi-
croscópicas da natureza para as suas obras.

A componente política referindo-se ao feminismo 
e a valores humanos surge na obra de artistas 
como Kara Walker ou Memed Erdener. Refere-se o 
multiculturalismo numa arte num contexto inter-
nacional, pluralista. Abre-se o diálogo sobre raça, 
identidade, género, política e standards estéticos. 
Testemunham-se os efeitos do mundo global e os 
estereótipos criados. No seguimento destas preo-
cupações recupera-se o interesse na paisagem. A 
perda nesta situação tem mais importância que 
a presença. A paisagem é vista como algo com 
tendência a desaparecer (Betti, 1999). Faz-se uma 
distinção do que é verdadeiro e do que é artificial. 
No período pós-modernista deu-se uma mudança 
na arte: em vez de se partir da natureza passou-se 
a partir da cultura. Verifica-se o afastamento do 
Homem da natureza ao observar que, actualmente 
os artistas contemporâneos pintam a natureza a 
partir de fotografias. A relação com o meio envol-
vente é feita através de imagens, de cópias. Existe, 
portanto, uma diferença em relação às paisagens 
do séc. XIX, sublimes, românticas. As atitudes que 
criavam essas paisagens desapareceram, do mesmo 
modo como a vida selvagem tem desaparecido
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Daniel Zeller,
Parasitic Symbiosis, 
2003,
Tinta s/papel,
34,3 x 27,9 cm 

Deste modo verifica-se um diálogo entre a represen-
tação e o conteúdo das obras. A figuração é também 
reintroduzida, relacionando-se com o comentário 
político, popular ou com a história. O artista assu-
me-se enquanto indivíduo com um papel activo 
socialmente exercendo actos críticos. Debruça-se na 
sua obra partindo da política, do género, do mito, 
da psicologia e da filosofia. Estabelece-se uma rela-
ção entre arte e linguagem, entre imagem e conceito. 
A apreciação da lentidão e da relação íntima entre 
o autor e os materiais justificou o questionamento 
sobre o assunto reflectindo a amplitude da disci-
plina. Os artistas recuperam o contacto directo 
tendo presente, em simultâneo, uma consciência 
conceptual sobre a criação.
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Conclusão5

O processo de afirmação do Desenho sofreu alte-
rações que testemunharam a experienciação do 
Homem e do Mundo. Esta operação veio demons-
trar a capacidade relacional e inventiva do sentir 
humano. A afirmação do desenho é na verdade a 
afirmação do modo de marcar presença, do vestígio. 
O desenho declara-se enquanto metodologia ex-
pressiva e enquanto obra singular. Para a presente 
obra delimitou-se a abordagem a partir da segunda 
metade do séc. XX. Deste modo fez-se uma leitura 
histórica dos acontecimentos no intuito de explicar 
as transformações e a mudança de paradigmas. A 
diversidade de instrumentos, materiais, suportes 
e técnicas revelou-se também fundamental. Pro-
curou-se responder a questões de ordem filosófica e 
prática. A observação das manifestações da disci-
plina permitiu apontar quais as expressões que se 
foram tornando obsoletas e quais as que se distin-
guiram como de vanguarda. 
O desbravamento das necessidades do desenho 
artístico e suas finalidades permitiram um amadu-
recimento da pesquisa. Do mesmo modo se anotou o 
lugar do desenho no campo artístico. A emergência 
da prática num período posterior ao pós-modernis-
mo, se assim nos for permitido enunciar, e a con-
trovérsia que tal causou foi também digno do nosso 
interesse. Revelaram-se algumas dificuldades na 
análise do assunto devido à proximidade temporal, 
à impossibilidade de um afastamento objectivo. No 
entanto efectuou-se uma tentativa de análise geral e 
completa através da constatação de um ciclo reviva-
lista nas várias atitudes salientadas. Tal emergên-
cia e diversidade partiu da riqueza do processo de 
exploração física e conceptual. Observou-se também 
uma mudança de tema da natureza para a cultura 
e uma digestão da história justificando-se assim a 
tendência referencialista da contemporaneidade.
A diluição das distâncias devido aos desenvolvimen-
tos tecnológicos e à facilidade de mobilidade veio 
trazer as suas influências para o campo do desenho 
criando mundos mesclados e criaturas híbridas. Os 
valores e os paradigmas alteram-se pelo diálogo 
entre mentalidades distintas. 
O mercado da arte e a relação deste com a crítica 
colocam o seu cunho na produção e selecção das 

obras. Esta é condicionada também pelos deten-
tores de poderio financeiro que contibuem, não 
raras vezes, para a sua legitimização. As preocu-
pações dos artistas de ordem prática e filosófica 
encontram no meio gráfico forma de expressão 
adequada. Recupera-se a intimidade manual que se 
pode contrapor à mecanização ou por vezes aglome-
rá-la. A relação do Homem com o desenho teste-
munha também a aceitação do seu corpo, das possi-
bilidades e limitações deste e do seu poder criador, 
num quase retorno a impulsos originais realizados 
no entanto de modo consciente. Vimos que estas op-
ções podem apontar uma vontade humana de auto-
nomia relativamente a meios de produção. 
Procurou-se pensar o tempo do desenho tendo em 
conta as características da sociedade em que se 
desenvolve, o grau de afectividade envolvido e as 
consequências artísticas do mesmo. 
Do ponto de vista da análise da representação 
figurativa constatou-se um desenvolvimento duma 
vertente ilusionista para um enaltecimento da ener-
gia ou vitalidade. 
A produção artística revela grande variedade e di-
versidade fruto do encurtamento das distâncias, da 
pluralidade de técnicas e estilos, da multiplicidade 
de interesses e temas. 
O presente trabalho foi realizado tendo em conta 
uma delimitação temporal sobre a matéria e o 
cumprimento da tarefa dentro do período agendado. 
Muito poderia ainda ser dito sobre o assunto, pelo 
que devemos pensar na dissertação enquanto um 
princípio. Respeitando as fronteiras acordadas 
tornou-se impossível especificar muitas das obras 
e individualidades, quais as suas preocupações e 
vontades. No entanto serve a presente pesquisa a 
interpretação e contextualização sobre o conheci-
mento artístico contemporâneo do desenho. Espera-
-se ter conseguido fornecer códigos de leitura que 
possibilitem um ingresso na natureza da prática e 
da teoria. 
Registe-se a vontade para que este texto sirva fu-
turos desenvolvimentos sobre o entendimento das 
práticas criativas.
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Lista de Imagens6

1 - Bisonte deitado, paleolítico, Altamira, in DU-
ARTE, Eduardo e Pereira, José Fernandes, História 
da Arte 10º Ano, 1ª ed., Lisboa, Texto Editora, 1997.

2 - Cavalo, paleolítico, pintura da gruta de Lascaux 
(Dordonha), in DUARTE, Eduardo e Pereira, José 
Fernandes, História da Arte 10º Ano, 1ª ed., Lisboa, 
Texto Editora, 1997

3 - Seixos com traços, gruta de Mas d’Azil – Ariège, 
in DUARTE, Eduardo e Pereira, José Fernandes, 
História da Arte 10º Ano, 1ª ed., Lisboa, Texto Edi-
tora, 1997

4 - Vaso cerâmico grego de “figuras vermelhas” 
(pormenor), in DUARTE, Eduardo e Pereira, José 
Fernandes, História da Arte 10º Ano, 1ª ed., Lisboa, 
Texto Editora, 1997

5 - Escher, Mãos a desenhar, 1948, litografia, 28,5 x 
34 cm, in Taschen, M. C. Escher Gravura e Desenhos, 
Germany, Taschen e Público, 2004

6 - Mãos e símbolos diversos, desenho a partir de 
pintura s/rocha, Espanha, in DUARTE, Eduardo e 
Pereira, José Fernandes, História da Arte 10º Ano, 1ª 
ed., Lisboa, Texto Editora, 1997

7 - Processo de divisão de um colmilho de mamute, 
processo de divisão de um colmilho com entalhes, 
processo de elaboração da estatueta de Avdeiev, 
in DUARTE, Eduardo e Pereira, José Fernandes, 
História da Arte 10º Ano, 1ª ed., Lisboa, Texto Edi-
tora, 1997

8 - Trisha Brown, in http://blogs.walkerart.org/off-
center/files/2008/02/trisha-brown_drawing.jpg

9 - Trisha Brown, Sem Título, 1976, in http://brian-
holmes.files.wordpress.com/2007/04/choreography-
trisha-brown.jpg

10 - Sterlac, corpo amplificado, GÓMEZ Molina, 
Juan José, in Máquinas y Herramientas de Dibujo, 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2002 

11 - Instrumentos Secos, DALLEY, Terence, in Guia 
completa de ilustracion y diseño: tecnicas y mate-
riales, Madrid, Herman Blume, 1992

12 - Instrumentos Secos, DALLEY, Terence, in Guia 
completa de ilustracion y diseño: tecnicas y mate-
riales, Madrid, Herman Blume, 1992

13 - Instrumentos Líquidos, DALLEY, Terence, in 
Guia completa de ilustracion y diseño: tecnicas y 
materiales, Madrid, Herman Blume, 1992

14 - Quadricula Portátil, posterior à invenção da 
fotografia, Agustín Gómez, Tratado de delineación, 
Madrid, 1845, in MAIA, Pedro, “As Máquinas do De-
senho”, Psiax Estudos e Reflexões sobre Desenho e 
Imagem, Universidade do Minho, Faculdade de Ar-
quitectura da Universidade do Porto e Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto, N.º 5 (Julho 
2006), pp. 19 – 23

15 - Máquina para desenhar silhuetas, publicada 
em 1871, numa obra de Lavater, in GÓMEZ Molina, 
Juan José, Máquinas y Herramientas de Dibujo, 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2002 

16 - Leonel Moura, Painting Robot, in http://www.
idmind.pt/en/research/images/atwork.jpg

17 - Helena Almeida, Saída Negra, pormenor, 1981, 
crina e papel, 21 x 17 cm, in Casa da Cerca – Cen-
tro de Arte Contemporânea, O Desejo do Desenho, 
Almada, Casa da Cerca e Câmara Municipal de 
Almada, 1995

18 - Manual de ensino, Escola Kaño, séc. XVIII, in 
FAHR-BECKER, Gabriele, Japanese Prints, Taschen, 
1994

19 - Caligrafia, acção, in GÓMEZ Molina, Juan José, 
La Representación de la Representación, Cátedra, 
1ª ed. Madrid, 2007

20 - Sinal Objecto, MASSINORI, in Manfredo, Ver 
Pelo Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comu-
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nicativos, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982

21 - Sinal Contorno, MASSINORI, in Manfredo, Ver 
Pelo Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comu-
nicativos, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982

22 - Sinal Textura, MASSINORI, in Manfredo, Ver 
Pelo Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comu-
nicativos, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982

23 - Plano frontal, Leão, Idade Média, in MASSINO-
RI, Manfredo, Ver Pelo Desenho Aspectos Técnicos, 
Cognitivos, Comunicativos, Lisboa, Edições 70, Lda. 
, 1982

24 - Sinaléctica, in MASSINORI, Manfredo, Ver Pelo 
Desenho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comunicati-
vos, Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982

25 - Roy Lichtenstein, The Melody haunts my rev-
erie, 1965, in HONNEF, Klaus, Pop Art, Germany, 
Taschen e Público, 2005

26 - Placa com caracteres cuneiformes, meados do 
III milénio, Tel Mardik, Síria, in DUARTE, Eduardo e 
Pereira, José Fernandes, História da Arte 10º Ano, 1ª 
ed., Lisboa, Texto Editora, 1997

27 - Jasper Johns, Numbers, 1966, lápis e aguada de 
grafite s/papel, 65,4 x 54,9 cm, in École Nacionale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans 
de dessins américans 1930 – 1980, Paris, 1985

28 - Mel Bochner, Wrap: Portrait of Eva Hesse, 1966, 
caneta e tinta s/papel gráfico, in BUTLER, Corne-
lia, Afterimage: Drawing Trought Process, The MIT 
Press, 1999

29 - Bruce Nauman, Welcome, 1985, lápis, aguarela 
e adesivo, 107,3 x 139,7 cm,  in BUTLER, Cornelia, 
Afterimage: Drawing Trought Process, The MIT 
Press, 1999

30 - Caligrafia, GÓMEZ Molina, in Juan José, Estra-
tégias del Dibujo en el Arte Contemporâneo, Ma-

drid, Ediciones Cátedra, 1999

31 - Caligrafia Molina, GÓMEZ Molina, in Juan José, 
Estratégias del Dibujo en el Arte Contemporâneo, 
Madrid, Ediciones Cátedra, 1999

32 - Robert Smithson, Heap of Language, 1966, 
lápis s/papel, 16.5 x 56 cm, in TSAI, Eugenie, Robert 
Smithson Unearthed : Drawings, Collages, Writings, 
Columbia University Press, New York, 1991

33 - Ãnfora de Elêusis, pormenor, Ulisses cegando 
Polifemo, pelo pintor de Polifemo, estilo protoático, 
670 a. C. terracota, alt. 1,42 m, in DUARTE, Eduardo 
e Pereira, José Fernandes, História da Arte 10º Ano, 
1ª ed., Lisboa, Texto Editora, 1997

34 - Sol LeWitt, Drawing Project, 1968, in ROSE, 
Bernice, Drawing Now, New York, Museum of Mod-
ern Art, 1976

35 - Albert Durer, Desenhando uma Mulher em 
Perspectiva, 1525, in Casa da Cerca – Centro de 
Arte Contemporânea, O Desejo do Desenho, Almada, 
Casa da Cerca e Câmara Municipal de Almada, 1995

36 - Albert Durer, Os Pés de Um Apóstolo, 1508, de-
senho s/papel esverdeado, realçado a branco, 17,7 x 
21,7 cm, in BERGER, John, Dürer, Germany, Taschen 
e Público, 2004

37 - Leonardo da Vinci, Desenho de uma máqui-
na voadora, 1485, pena e tinta, 230 x 160 cm, in 
Taschen, Leonardo da Vinci, Germany, Taschen e 
Público, 2004

38 - Alexander Cozens, Landscape with Large Trees, 
in OPPÉ, A. P., Alexander & John Robert Cozens, 
London, Adam and Charles Black, 1952

39 - Alexander Cozens, View in Rome, caneta s/pa-
pel, in OPPÉ, A. P., Alexander & John Robert Cozens, 
London, Adam and Charles Black, 1952

40 - John Ruskin, Aiguilles de Chamonix, 1850, 
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lápis, caneta, tinta e aguada s/cartão, 25 x 35 cm, in 
DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katha-
rine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, Lon-
don, Black Dog Publishing, 2007

41 - Pintura Neolítica do Norte de África, Mulheres 
Sentadas e Regresso dos Caçadores, pintura mu-
ral de Tassili, in Editorial Planeta – De Agostini, 
História da Arte As primeiras Civilizações, vol. 1, 
Barcelona, Planeta de Agostini, 1996

42 - Pintura Neolítica, Cena de Caça, Castellón, in 
Editorial Planeta – De Agostini, História da Arte As 
primeiras Civilizações, vol. 1, Barcelona, Planeta de 
Agostini, 1996

43 - Utagawa Hiroshige, Neve, Lua e Flores : Neve 
em Kosoji, 1857, tríptico, cada painel 37,9 x 25,9 
cm, in FAHR-BECKER, Gabriele, Japanese Prints, 
Taschen, 1994

44 - Utagawa Hiroshige, 53 Estações no Tõkaidõ, 
Manhã Clara em Kameyama, 25,3 x 38,2 cm, in 
FAHR-BECKER, Gabriele, Japanese Prints, Taschen, 
1994

45 - Ânfora decorada com boémios, por Eutímides, 
510-500 a. C. , Munique, in DUARTE, Eduardo e 
Pereira, José Fernandes, História da Arte 10º Ano, 1ª 
ed., Lisboa, Texto Editora, 1997

46 - Kraütergarten com dois alambiques, gravura 
do séc. XVI, in LAÏS, Erika, Abcedário das Plantas 
Aromáticas e Medicinais, Paris, Flammarion e Pú-
blico, 2001

47 - Islão, Caligrafia, caracteres neskhis, in BURCK-
HARDT, Titus, L’art de l’Islam: Langage et Significa-
tion, Paris, Sindbad, 1985

48 - Islão, Caligrafia, cúpula do mausoléu do grande 
místico Sheikh Safi, Irão, in BURCKHARDT, Titus, 
L’art de l’Islam: Langage et Signification, Paris, 
Sindbad, 1985

49 - Leonardo da Vinci, Maria, Cristo, Sta. Ana e S. 
João em criança, 1499, giz s/papel, 139,5 x 101 cm, 
in Taschen, Leonardo da Vinci, Germany, Taschen e 
Público, 2004

50 - Albert Durer, Dois esboços para o Desenhador 
com Jarro, desenho a pena, 18,7 x 20,4 cm, in BERGER, 
John, Dürer, Germany, Taschen e Público, 2004

51 - Leonardo Da Vinci, Estudo de Perspectiva para 
o Plano de fundo de A Adoração dos Magos, 1481, 
pena e tinta s/ponta metálica, 165 x 290 mm, in 
Taschen, Leonardo da Vinci, Germany, Taschen e 
Público, 2004

52 - Miguel Ângelo, Esboço para o bronze David e 
outros estudos, 1502, caneta e tinta castanha, 264 x 
185 mm, in HUGHES, Antony, Michelangelo, London, 
Phaidon, 1997

53 - Barroco, Rubens, A Derrota de Senaqueribe, in 
PINTO, Ana; Meireles, Fernanda e Cambotas, Manu-
ela, Cadernos de História da Arte - 7, Porto, Porto 
Editora 

54 - Daumier, Dois Camponeses em Conversação, 
caneta e aguada, in CLAUDE, Roy, Daumier Dessins, 
Genéve, 1971

55 - Neoclássico, Giovanni Battista Piranesi, In-
terior de Prisão (pormenor), 1745, in PINTO, Ana; 
Meireles, Fernanda e Cambotas, Manuela, Cadernos 
de História da Arte - 8, Porto, Porto Editora
 
56 - Neoclássico, Ingres, Odalisca com Escravo, 
1858, grafite, caneta, tinta castanha e barra branca 
s/papel, 34,5 x 47,5 cm, in PRAT, Louis-Antoine, 
Ingres, Musée du Louvre, Paris, 2004

57 - Impressionismo, Georges-Pierre Seurat, Au 
Concert Européen, 1886-88, lápis conté e guache s/
papel, 31,1 x 23,8 cm, in Taschen, George Seurat, 
Germany, Taschen e Público, 2004

58 - Simbolismo, Odilon Redon, Vision Les Dents 
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de Bérènice, 1883, carvão e giz preto s/papel, 51,1 
x 36,8 cm, in HAUPTMAN, Jodi, Drawing from the 
Modern 1880 - 1945, New York, MOMA, 2006

59 - Arte Nova, Gustave Klimt, Woman in Profile, 
1898-99, lápis de cor s/papel 42,8 x 28,7 cm, in 
HAUPTMAN, Jodi, Drawing from the Modern 1880 - 
1945, New York, MOMA, 2006

60 - Arte Nova, Fernand Khnopff, Com Gregório o 
rei. O meu coração chora por outrora, 1889, carvão 
mineral e pastel s/papel azul, 25,5 x 14,5 cm, in 
HAUPTMAN, Jodi, Drawing from the Modern 1880 - 
1945, New York, MOMA, 2006

61 - Expressionismo, Egon Schiele, A Maliciosa, 
1910 , guache, aguarela e carvão, realçado a branco,  
45 x 31, 4 cm, in STEINER, Reinhard, Egon Schiele, 
Germany, Taschen, 2001

62 - Câmera escura portátil em forma de tenda, 
E. Atkinson, Natural Philosophy, 1900, in GÓMEZ 
Molina, Juan José, Máquinas y Herramientas de 
Dibujo, Madrid, Ediciones Cátedra, 2002
 
63 - Impressionismo, Seurat, O Rapaz Sentado, Es-
tudo de Nú, 1883-1884, giz conté s/papel, 31,7 x 24,7 
cm, in Taschen, George Seurat, Germany, Taschen e 
Público, 2004

64 - Pós-Impressionismo, Paul Cézanne, Foliage, 
1895, aguarela e lápis s/papel, 44,8 x 56,8 cm, in 
HAUPTMAN, Jodi, Drawing from the Modern 1880 - 
1945, New York, MOMA, 2006

65 - Neo-realismo, Rudolf Dischinger, Panela 
Eléctrica, 1931, lápis e tinta s/papel, 57 x 68 cm, in 
STREMMEL, Kerstin, Realismo, Germany, Taschen e 
Público, 2005

66 - Jacques Burkhardt, Peixe Brasileiro (Triacan-
tus), 1865, in Casa da Cerca – Centro de Arte Con-
temporânea, O Desejo do Desenho, Almada, Casa da 
Cerca e Câmara Municipal de Almada, 1995

67 - João Marques Oliveira, Anatomia, grafite s/
papel, 497 x 370 cm, in Universidade do Porto, 
Faculdade de Belas Artes, Desenhos do Séc. XIX, Fa- 
culdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 
Porto, O Museu, 2000

68 - Leonardo da Vinci, Estudo de cavalos, um Gato 
e o Combate entre S. Jorge e o Dragão, 1517, pena 
e tinta s/giz preto, 298 x 212 mm, in Taschen, Leo- 
nardo da Vinci, Germany, Taschen e Público, 2004

69 - Joaquim Guimarâes, Anatomia, tinta preta a 
aparo s/papel, 433 x 318 mm, in Universidade do 
Porto, Faculdade de Belas Artes, Desenhos do Séc. 
XIX, Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto, Porto, O Museu, 2000

70 - Piero della Francesca, De Prospectiva Pingendi, 
1480, in Casa da Cerca – Centro de Arte Contem-
porânea, O Desejo do Desenho, Almada, Casa da 
Cerca e Câmara Municipal de Almada, 1995

71 - Henrique Pousão, Modelo Nú Masculino, 
carvão s/papel, 606 x 465 cm, in Universidade do 
Porto, Faculdade de Belas Artes, Desenhos do Séc. 
XIX, Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto, Porto, O Museu, 2000

72 - Sofia Sousa, Modelo Nú Feminino, carvão e lá-
pis negro s/papel, 614 x 475 cm, in , in Universidade 
do Porto, Faculdade de Belas Artes, Desenhos do 
Séc. XIX, Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto, Porto, O Museu, 2000

73 - Alcaravia, Paris, Museu  Nacional de História 
Natural, Cominho em Lobel, 1576, in LAÏS, Erika, 
Abcedário das Plantas Aromáticas e Medicinais, 
Paris, Flammarion e Público, 2001

74 - Máquina Perspectógrafa de Vignola, publicado 
em Le due regole della prospettive pratica, Roma, 
1583, in GÓMEZ Molina, Juan José, Máquinas y 
Herramientas de Dibujo, Madrid, Ediciones Cát-
edra, 2002 
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75 - Le Dubreuil, La Perspective Pratique, 1642, in 
GÓMEZ Molina, Juan José, Máquinas y Herramien-
tas de Dibujo, Madrid, Ediciones Cátedra, 2002 

76 - Plano Frontal, Osíris em transe de morte, fa-
zendo jorrar o seu esperma, fonte de vida, relevo 
em basalto, pormenor do sarcófago de Nes-Sutiene, 
Período Ptolemaico, in Editorial Planeta – De Agos-
tini, História da Arte As primeiras Civilizações, vol. 
1, Barcelona, Planeta de Agostini, 1996

77 - Plano Inclinado, William Kentridge, Draw-
ing for Sobriety, Obesity and Growing Old, 1991, 
carvão s/papel, 120 x 150 cm, in DARWENT, 
Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e 
Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, Lon-
don, Black Dog Publishing, 2007

78 - Renascimento, Francesco di Giorgio, Estudo 
das Proporções Áureas na Figura Humana, 1482, in 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, O 
Desejo do Desenho, Almada, Casa da Cerca e Câma-
ra Municipal de Almada, 1995

79 - Figura Geométrica sobreposta a uma cabeça 
humana, Villard de Honnecourt, Cuaderno, 
séc. XIII, in MASSINORI, Manfredo, Ver Pelo Dese-
nho Aspectos Técnicos, Cognitivos, Comunicativos, 
Lisboa, Edições 70, Lda. , 1982

80 - Gerard Mercator, Carta das Ilhas Britânicas, 
1564, pormenor, in Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea, O Desejo do Desenho, Almada, Casa 
da Cerca e Câmara Municipal de Almada, 1995

81 - Durer, Tratado das proporções do corpo huma-
no, Livro II, 1528, Proporções das diversas 
partes do corpo humano, in Casa da Cerca – Cen-
tro de Arte Contemporânea, O Desejo do Desenho, 
Almada, Casa da Cerca e Câmara Municipal de 
Almada, 1995

82 - Leonardo da Vinci, Homem Vitruviano, in 
Taschen, Leonardo da Vinci, Germany, Taschen e 

Público, 2004

83 - Leonardo da Vinci, Lírio (pormenor), 1480-1485, 
pena e tinta s/giz preto, 314 x 177 mm, in Taschen, 
Leonardo da Vinci, Germany, Taschen e Público, 
2004

84 - Joaquim Rodrigues, Anatomia – proporções, 
tinta preta e grafite s/papel, 441 x 617 mm, in 
Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes, 
Desenhos do Séc. XIX, Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, Porto, O Museu, 2000

85 - João Ribeiro dos Reis, Modelo Nú Masculino, 
carvão e lápis s/papel, 618 x 461 mm, in Universi-
dade do Porto, Faculdade de Belas Artes, Desenhos 
do Séc. XIX, Faculdade de Belas Artes da Universi-
dade do Porto, Porto, O Museu, 2000

86 - Joaquim Ribeiro, Desenho de estátua, carvão e 
lápis negro s/papel, 614 x 460 cm, in Universidade 
do Porto, Faculdade de Belas Artes, Desenhos do 
Séc. XIX, Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto, Porto, O Museu, 2000

87 - Henrique Pousão, Desenho de estátua, Vénus 
de Milo, carvão e lápis negro s/papel, 635 x 490 cm, 
in Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes, 
Desenhos do Séc. XIX, Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, Porto, O Museu, 2000

88 - Andy Warhol, Shoe and leg, 1956, tinta da 
china, 49,5 x 34 cm, in École Nacionale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de dessins 
américans 1930 – 1980, Paris, 1985

89 - Jasper Johns, Two Flags, 1969, grafite s/duas 
folhas dobradas e montadas s/papel, 56,2 x 78,4 cm, 
in École Nacionale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, Cinquante ans de dessins américans 1930 – 
1980, Paris, 1985

90 - Claes Oldenburg, Hanging Q, 1974, lápis de cor 
e aguada, 49,2 x 45 cm, in École Nacionale Supéri-
eure des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de 
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dessins américans 1930 – 1980, Paris, 1985

91 - Roy Lichtenstein, Takka takka, Magna s/tela, 
173 x 143 cm, in HONNEF, Klaus, Pop Art, Germany, 
Taschen e Público, 2005

92 - Eva Hesse, Untitled, 1966, aguada e lápis s/
papel, in BUTLER, Cornelia, Afterimage: Drawing 
Trought Process, The MIT Press, 1999

93 - John Cage, Ária, Nova Iorque, Peters, 1958, in 
GÓMEZ Molina, Juan José, La Representación de la 
Representación, Cátedra, 1ª ed. Madrid, 2007

94 - Roland Flexner, Untitled, 2002, tinta s/papel, 
17,8 x 14 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin 
D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

95 - Bruce Nauman, Both lips turned out/mouth 
open/upper lip pushed up by right/thumb and 
lower lip pulled/down by right forefinger/both lips 
pulled in tight/over teeth-mouth open/as above 
but/mouth open/both lips squeezed together from/
the side by the thumb/and forefinger right hand, 
1967, caneta e aguada s/papel, in BUTLER, Corne-
lia, Afterimage: Drawing Trought Process, The MIT 
Press, 1999

96 - Robert Smithson, Detail of Film Plan – World 
Atlas – Index Take, 1971, lápis, in TSAI, Eugenie, 
Robert Smithson Unearthed : Drawings, Collages, 
Writings, Columbia University Press, New York, 
1991

97 - Robert Smithson, Mirror with Rock Salt (Salt 
Mine and Museum Proposal), 1968, lápis, fotogra-
fia, in TSAI, Eugenie, Robert Smithson Unearthed : 
Drawings, Collages, Writings, Columbia University 
Press, New York, 1991

98 - Robert Smithson, Partially Buried Woodshed, 
1970, marcador, in TSAI, Eugenie, Robert Smithson 
Unearthed : Drawings, Collages, Writings, Columbia 
University Press, New York, 1991

99 - Robert Smithson, Nine Drawings for Texas 
Overflow, 1970, tinta e lápis, in TSAI, Eugenie, Robert 
Smithson Unearthed : Drawings, Collages, Writings, 
Columbia University Press, New York, 1991

100 - Processo, Jack Whitten, Studio Floor #1, 1970, 
carvão s/papel, in BUTLER, Cornelia, Afterimage: 
Drawing Trought Process, The MIT Press, 1999

101- Michelle Stuart, #6, Kingston, New York, 1973, 
grafite s/ a terra de Kingston s/muslin montado em 
papel, in BUTLER, Cornelia, Afterimage: Drawing 
Trought Process, The MIT Press, 1999

102 - Richard Long, Untitled, 1988, Lama do Rio 
Avon s/papel, 50,8 x 39,1 cm, in ROSE, Bernice, 
Drawing Now, New York, Museum of Modern Art, 
1976

103 - André Breton, Sem Título (decalcomania), 
1936, tinta da china s/papel, 32 x 24,5 cm, in 
HAUPTMAN, Jodi, Drawing from the Modern 1880 - 
1945, New York, MOMA, 2006

104 - Richard Tuttle, Wire Piece #17, 1972, lápis, fio, 
unhas, dimensões variáveis, in BUTLER, Cornelia, 
Afterimage: Drawing Trought Process, The MIT 
Press, 1999

105 - Bisonte ferido, pintura s/rocha, 1,27 m, Fran-
ça, in Editorial Planeta – De Agostini, História da 
Arte As primeiras Civilizações, vol. 1, Barcelona, 
Planeta de Agostini, 1996

106 - Alexander Cozens, Study of a Sky, in OPPÉ, A. 
P., Alexander & John Robert Cozens, London, Adam 
and Charles Black, 1952

107 - Joel Shapiro, Untitled, 1988, carvão e giz s/pa-
pel, 151,1 x 100,3 cm, in École Nacionale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de dessins 
américans 1930 – 1980, Paris, 1985

108 - Lenda da invenção do desenho, desenho a 
partir de um quadro de Jeanne-Elisabeth Chaudet 
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de 1910, in GÓMEZ Molina, Juan José, La Represen-
tación de la Representación, Cátedra, 1ª ed. Madrid, 
2007

109 - Joseph Beuys, Hirschfusskreuz 2x, 1960, óleo, 
64,8 x 99,7 cm, in Centre Georges Pompidou, De 
Beuys à Trockel Dessins contemporains du Kunst-
museum de Bâle, Centre Georges Pompidou, Paris, 
1996

110 - Richard Long, A Line Made By Walking, in 
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://
static.guim.co.uk/Guardian/arts/gallery/2007/
jun/28/art/rl__a_line_made_by_walk-
ing_-9024.jpg&imgrefurl=http://www.
guardian.co.uk/arts/gallery/2007/jun/28/
art%3Fpicture%3D330107532&usg=__BsWsfVn
NFl8DnEglv3dxZcOYO6Q=&h=450&w=376&sz
=57&hl=pt-PT&start=1&sig2=Wsle6sdnQiXD2-
Tss40M0w&um=1&tbnid=69_Bmy0SF3YRIM:&tbn
h=127&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Drichard
%2Blong%2Ba%2Bline%2Bmade%2Bby%2Bwalking%
26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4ADSA_pt-PTPT333PT
333%26sa%3DN%26um%3D1&ei=7DRGSvLUM8XJ-
AbpnekJ

111 - Robert Smithson, 1000 Tons of Asphalt, 1969, 
tinta, lápis e caneta, in TSAI, Eugenie, Robert 
Smithson Unearthed : Drawings, Collages, Writings, 
Columbia University Press, New York, 1991

112 - Robert Morris, Untitled (Firestorm Series), 
1982, tinta, carvão, grafite e vários tipos de pigmen-
tos pretos s/papel, seis painéis, cada 127 x 96,5 cm, 
in ROSE, Bernice, Drawing Now, New York, Museum 
of Modern Art, 1976

113 - Alambique e outras bizarrias, em Lonicerus, 
Botanicon, 1565, in LAÏS, Erika, Abcedário das 
Plantas Aromáticas e Medicinais, Paris, Flammari-
on e Público, 2001

114 - Miniatura do livro de cirurgia de Rogério de 
Salermo, De plusiers  indispositions, in LAÏS, Erika, 
Abcedário das Plantas Aromáticas e Medicinais, 

Paris, Flammarion e Público, 2001

115 - Susan Collins, No. 2 (em séries), 2004, verniz 
vermelho e adesivo de vinil, in DARWENT, Charles; 
MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Ta-
nia, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The 
Primary Means of Expression, London, Black Dog 
Publishing, 2007

116 - Susan Collins, Work on it, pormenor, 2002, 
mesa nova e adesivos de vinil, 73 x 115 x 78 cm, in 
DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katha-
rine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, Lon-
don, Black Dog Publishing, 2007

117 - Guiseppe Penone, Lip, 1982, carvão s/papel, 
233,7 x 598,2 cm, in  GODFREY, Tony, Drawing To-
day, New York, Phaidon Press Limited, 1990 

118 - Desenho gestual, Robert Smithson, Untitled 
(four Heads), 1957, lápis s/papel, in TSAI, Eugenie, 
Robert Smithson Unearthed : Drawings, Collages, 
Writings, Columbia University Press, New York, 
1991

119 - Desenho de contorno, Egon Schiele, Nu re-
costado, 1910, grafite, 55,7 x 37 cm, in STEINER, 
Reinhard, Egon Schiele, Germany, Taschen, 2001           
                                                                                           
120 - Desenho de contorno, David Hockney, Kasmin 
in India, 1977, tinta, 35,5 x 43 cm, in  Petersburg 
Press, David Hockney Travels with Pen, Pencil and 
Ink, London, Petersburg Press, 1978 

121 - Claes Oldenburg, Proposed Colossal Monu-
ment for Central Park, 1967, grafite e aguarela s/
papel, 56,3 x 76,2 cm, in École Nacionale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de dessins 
américans 1930 – 1980, Paris, 1985

122 - David Hockney, Peter, Hotel Regina, Venice, 
1970, tinta, 43 x 35,5 cm, in  Petersburg Press, 
David Hockney Travels with Pen, Pencil and Ink, 
London, Petersburg Press, 1978 
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123 - Georg Baselitz, A respigadeira, 1978, óleo e 
têmpera s/tela, 330 x 250 cm, in Phaidon Press Li- 
mited, O Livro da Arte do Século XX, London, Texto 
Editora, 1996

124 - Philip Pearlstein, Untitled, 1970, grafite s/
papel, 48,3 x 61 cm, in  École Nacionale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de dessins 
américans 1930 – 1980, Paris, 1985

125 - Daumier, Açougeiro a trabalhar, aguarela, ca-
neta, tinta preta e carvão, in CLAUDE, Roy, Daumier 
Dessins, Genéve, 1971

126 - Pablo Picasso, Ricciotto Candulo, 1918, lápis 
s/papel, 35,4 x 26,2 cm, in GODFREY, Tony, Drawing 
Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990 

127 - Raymond Pettibon, No Title (Christy mathew-
son, The), 2002, caneta e tinta s/papel, 44,5 x 56,5cm, 
in DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, 
Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Sur-
vey of Drawing - The Primary Means of Expression, 
London, Black Dog Publishing, 2007

128 - Antonin Artaud, in http://images.google.pt/
imgres?imgurl=http://www.oceanstar.com/patti/
pics/artaud2.jpg&imgrefurl=http://www.oceanstar.
com/patti/bio/artaud.htm&usg=__ztK-PQFKzZWqA-
K60R_tiVzR_MoU=&h=407&w=224&sz=14&hl=pt-
PT&start=9&sig2=R_E503Rj7ov5Vf1Q8DJqpA&um=
1&tbnid=DZBl8PdjAjmcOM:&tbnh=125&tbnw=69&
prev=/images%3Fq%3Dantonin%2Bartaud%26hl%3D
pt-PT%26rlz%3D1T4ADSA_pt-PTPT333PT333%26sa
%3DG%26um%3D1&ei=AjZGSriYL8XD-AaM9PEg

129 - Günter Brus, in http://www.neuegalerie.at/02/
brus/brus01.jpg

130 - Paul McCarthy, Face, Head, Shoulder Painting 
Wall, Black Line, 1972, performance/vídeo, séries 
de fotografias, in DARWENT, Charles; MacFarlane, 
Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing 
Book: A Survey of Drawing- The Primary Means of 
Expression, London, Black Dog Publishing, 2007

131 - Matthew Barney, HYPERTROPHY (Incline), 
1991, vinil reflector de luz, petroleum jelly, e lápis 
s/papel, 26,2 x 29,2 x 3,2 cm, in KANTOR, Jordan, 
Drawing from the Modern 1975 – 2005, New York, 
MOMA, 2006

132 - Marlene Dumas, Chlorosis (Love sick), 1994, in 
DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katha-
rine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, Lon-
don, Black Dog Publishing, 2007

133 - Kiki Smith, Untitled (Woman with Bird), 
2003, tinta s/papel, cada 51 x 76 cm, in DARWENT, 
Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Ko-
vats, Tania, The Drawing Book: A Survey of Draw-
ing- The Primary Means of Expression, London, 
Black Dog Publishing, 2007

134 - David Olère, 1945, in Psiax Estudos e Reflexões 
sobre Desenho e Imagem, Universidade do Minho, 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto e Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto, N.º 5 (Julho 2006)

135 - Anna Sigmond Gudmundsdottir, One pink pig 
inside of one-way vision screen, 2002, técnica 
mista  s/parede, instalação na Manifesta 4, Frank-
furt, Alemanha, in Phaidon Press Limited, Vitamin 
D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

136 - Dan Perjovschi, White Chalk, Dark Issues, 
2003, giz s/parede, dimensões variáveis, Kokerei  
Zollwerein, Zeitgenössische Kunst and Kritik,Essen, 
Alemanha, in Phaidon Press Limited, Vitamin D 
New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

137 - Grayson Perry, Wisdom is Cool, 2004, cerâmica 
envidraçada, 47 x 25 cm, Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005

138 - DR. Lakra, Untitled (Vea), 2004, tinta s/revista, 
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26 x 30, 5 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin 
D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

139 - Andy Warhol, Ten Dollar Bill, 1962, grafite e 
aguarela s/papel, 25,4 x 58,4 cm, in École Nacionale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans 
de dessins américans 1930 – 1980, Paris, 1985

140 - Simon Faithfull, dreamland_coaster, a partir 
das séries “Dreamland”, 2003, desenho PDA , dimen-
sões variáveis, in Phaidon Press Limited, Vitamin 
D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

141 - Richard Estes, Times Square às 3h53 da 
tarde, Inverno, 1985, óleo s/tela, 68,6 x 124,5 cm, in  
STREMMEL, Kerstin, Realismo, Germany, Taschen e 
Público, 2005

142 - Chuck Close, John, 1971-2, acrílico s/tela, 254 x 
228,6 cm, in STREMMEL, Kerstin, Realismo, Germa-
ny, Taschen e Público, 2005

143 - Frank Stella, Estudo para De la nada Vida a la 
nada Muerte, 1965, tinta s/ papel milimétrico, 21,5 
x 27,9 cm, in École Nacionale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris, Cinquante ans de dessins américans 
1930 – 1980, Paris, 1985

144 - Alfred Hitchcock, Saboteur (Statue of Liberty 
struggle sequence), 1942, lápis s/papel, 23 x 20 cm, 
in Phaidon Press Limited, Vitamin D New Perspec-
tives In Drawing, London, Phaidon, 2005

145 - Sol LeWitt, Variation of Incomplete Open 
Cubes, 1974, tinta, s/papel, 30,5 x 30,5 cm, in École 
Nacionale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, 
Cinquante ans de dessins américans 1930 – 1980, 
Paris, 1985

146 - Philip Guston, Untitled, 1951, tinta s/papel, 43 
x 55,3 cm, in École Nacionale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris, Cinquante ans de dessins américans 
1930 – 1980, Paris, 1985

147 - Matisse, 1930, in NÉRET, Gilles, Henri Matisse 
Recortes, Germany, Taschen, 1995

148 - Matisse, Nú Azul, 1952, guache recortado, 116 
x 78 cm, in NÉRET, Gilles, Henri Matisse Recortes, 
Germany, Taschen, 1995

149 - Jackson Pollock, Untitled, 1951, tinta s/papel 
japonês , 64,9 x 100,3 cm, in École Nacionale Su-
périeure des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de 
dessins américans 1930 – 1980, Paris, 1985

150 - Avis Newman, Figure Innominate V, 1984, 
carvão s/papel, 137,2 x 101 cm, in  GODFREY, Tony, 
Drawing Today, New York, Phaidon Press Limited, 
1990 

151 - Sue Arrowsmith, Nine Accidents, 1984, carvão 
s/papel, nove painèis cada com 100,9 x 80 cm, in 
GODFREY, Tony, Drawing Today, New York, Phaidon 
Press Limited, 1990 

152 - Devendra Banhart, Untitled, 2004, tinta s/pa-
pel, 14 x 21,6 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin 
D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

153 - Paul Klee, The Twittering Machine, 1922, 
aguarela, caneta e tinta s/desenho a óleo, 41,3 x 
30,5 cm, in PARTSCH, Susanna, Paul Klee, Germany, 
Taschen, 2004

154 - Louise Bourgeois, Throbbing Pulse, 1944, tinta s/
papel, 48,9 x 31,8 cm, in DARWENT, Charles; MacFar-
lane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Draw-
ing Book: A Survey of Drawing- The Primary Means of 
Expression, London, Black Dog Publishing, 2007

155 - Nobuya Hoki, Untitled, 2004, lápis de cor, s/
papel, 25,7 x 18,2 cm, in Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005

156 - Julie Mehretu, Untitled, 2004, tinta, lápis de 
cor e papel recortado em Mylar, 45,7 x 61 cm, in 
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Phaidon Press Limited, Vitamin D New Perspectives 
In Drawing, London, Phaidon, 2005

157 - Leonardo da Vinci, Desenho Anatómico das 
Espáduas de um Homem, 1509-1510, pena e tinta, 
292 x 198 mm, in Taschen, Leonardo da Vinci, Ger-
many, Taschen e Público, 2004

158 - Ingres, Dois estudos de uma Mulher nua incli-
nada, olhando para a direita, 1813, grafite s/papel, 
25,4 x 26,5 cm, in PRAT, Louis-Antoine, Ingres, Mu-
sée du Louvre, Paris, 2004

159 - Vincent Van Gogh, Oliviers avec les Alpilles au 
fond, 1889, tinta castanha e lápis s/papel, 47 x 62,5 
cm, in HAUPTMAN, Jodi, Drawing from the Modern 
1880 - 1945, New York, MOMA, 2006

160 - Alexander Cozens, The Cloud, in OPPÉ, A. P., 
Alexander & John Robert Cozens, London, Adam 
and Charles Black, 1952

161 - Frei Francisco Solano Benjamin, Florae Flu-
minensis, 1827, in Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea, O Desejo do Desenho, Almada, Casa 
da Cerca e Câmara Municipal de Almada, 1995

162 - Pintura mural do Palácio de Tell-el-Amarna 
representando as filhas mais novas de Akhenaton, 
in DUARTE, Eduardo e Pereira, José Fernandes, 
História da Arte 10º Ano, 1ª ed., Lisboa, Texto Edi-
tora, 1997

163 - Marlene Dumas, De-Fence-Less, 2001, aguarela 
s/papel, 225 x 90 cm, in Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005

164 - Zoran Music, 1945, in Psiax Estudos e Re-
flexões sobre Desenho e Imagem, Universidade do 
Minho, Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto e Faculdade de Belas Artes da Universi-
dade do Porto, N.º 5 (Julho 2006)

165 - Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise, Man Ray, 

Nude, 1926-27, Cadavre Exquis, tinta, caneta e lápis 
s/papel, 36 x 22,9 cm, in HAUPTMAN, Jodi, Drawing 
from the Modern 1880 - 1945, New York, MOMA, 2006

166 - Willem de Kooning, Woman 18, 1956 -57, pas-
tel e carvão s/papel, 61 x 46 cm, in École Nacionale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans 
de dessins américans 1930 – 1980, Paris, 1985

167 - Lucian Freud, Head of a man, 1986,  carvão s/
papel, 65,4 x 47,3 cm, in GODFREY, Tony, Drawing 
Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990 

168 - Frank Auerbach, Head of Catherine Lampert  
VI, 1979-80, carvão s/papel, 76,8 x 58 cm, in GOD-
FREY, Tony, Drawing Today, New York, Phaidon 
Press Limited, 1990 

169 - Avigdor Arikha, in http://images.google.
pt/imgres?imgurl=http://images.artnet.com/
artwork_images_707_365870_avigdor-arikha.
jpg&imgrefurl=http://www.artnet.com/art-
work/425433270/self-portrait.html&usg=__msqriR4
Typ2Dug7PVp8AP0H23JA=&h=480&w=372&sz=27&
hl=pt-PT&start=14&tbnid=MLRaYn7ENQIgEM:&tb
nh=129&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Davignor
%2Barikha%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DG

170 - Paula Rego, Study for Lessons I, desenho a 
lápis, 42 x 43 cm, in ROSENGARTEN, Ruth, Com-
preender Paula Rego, 2ª ed. , Fundação de Serralves 
e Público, 2004 

171 - Werner Tubke, Hill Scene, 1981, giz vermelho s/
papel, 43,7 x 60,4 cm, in GODFREY, Tony, Drawing 
Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990 

172 - Russell Crotty, Five Nocturnes, 1996, caneta 
s/papel em livro, 157,5 x 297,2 cm, in DARWENT, 
Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, 
Tania, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The 
Primary Means of Expression, London, Black Dog 
Publishing, 2007

173 - Ugo Rondinone, in http://images.google.
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pt/imgres?imgurl=http://www.artfagcity.com/
wordpress_core/wp-content/uploads/2007/09/
drawing.jpg&imgrefurl=http://www.artfagcity.
com/2007/09/12/art-fag-city-at-the-l-magazine-
fall-preview/&usg=__TACISiUaz4HeIWRVbqlL-
5X4EGM=&h=340&w=500&sz=99&hl=pt-PT&st
art=24&tbnid=iM40DUsFwFU2kM:&tbnh=88&t
bnw=130&prev=/images%3Fq%3DUgo%2BRond
inone%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-
PT%26sa%3DN%26start%3D20

174 - Dürer, A Mãe de Dürer, Barbara Holper, sem 
data, desenho a carvão s/papel, 42,1 x 30,3 cm, in 
BERGER, John, Dürer, Germany, Taschen e Público, 
2004

175 - Sherrie Levine, Untitled (After Malevich and 
Schiele), 1984, lápis e aguarela s/papel, quatro par-
tes, cada 35,6 x 27,9 cm, in GODFREY, Tony, Draw-
ing Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990 

176 - Cindy Sherman, Sem Título (Nº 122), 1983, 
fotografia a cores, 221 x147,3 cm, in Phaidon Press 
Limited, O Livro da Arte do Século XX, London, 
Texto Editora, 1996

177 - John Baldessari, 4 Homens (com Armas Apon-
tadas às Suas Cabeças), 1988,fotografias a cores e a 
preto e branco, 213,5 x 213,5 cm, in Phaidon Press 
Limited, O Livro da Arte do Século XX, London, 
Texto Editora, 1996

178 - Robert Longo, Sem Título (Os Homens nas Ci-
dades), 1981-7, carvão, grafite e tinta s/papel, 243,8 
x 152,4 cm, in  Phaidon Press Limited, O Livro da 
Arte do Século XX, London, Texto Editora, 1996

179 - Susan Turcot in http://images.google.pt/
imgres?imgurl=http://media2.moma.org/col-
lection_images/resized/653/w155h170crop/
CRI_133653.jpg&imgrefurl=https://www.moma.
org/collection/browse_results.php%3Fcriteria
%3DO%253AAD%253AE%253A29583%26page_
number%3D1%26template_id%3D6%26sort_orde
r%3D1%26artistFilterInitial%3DD&usg=__rOOm-

25V6oGKUk_IBmuUHha1OluY=&h=170&w=155&sz
=50&hl=pt-PT&start=11&tbnid=U2X3_sODgXXnb
M:&tbnh=99&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3DSus
an%2BTurcot%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3D
pt-PT%26sa%3DG

180 - Wangechi Mutu, Black Girl Thunder, 2004, tin-
ta, colagem e técnica mista em Mylar, 177,8 x 106,5 
cm, in in Phaidon Press Limited, Vitamin D New 
Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 2005

181 - Ellen Gallagher, Negro A Day, a partir das 
séries “Deluxe”, 2004-5, fotogravura, aguada, gua-
che e cortes  a laser, 33 x 24,4 cm, in Phaidon Press 
Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, 
London, Phaidon, 2005

182 - Miguel Ângelo, Morte de Cristo e duas Cor-
recções do braço direito, 1533-1534, giz negro, 254 x 
319 mm, in HUGHES, Antony, Michelangelo, London, 
Phaidon, 1997

183 - Leonardo da Vinci, Dilúvio, 1515, giz preto, 
caneta e tinta, 11 x 20 cm, in DARWENT, Charles; 
MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Ta-
nia, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The 
Primary Means of Expression, London, Black Dog 
Publishing, 2007

184 - Alberto Giacometti, Cabeça do Diego, vista de 
frente, in Egon Schiele Art Centrum, Alberto Gia-
cometti, Paris, Egon Schiele Art Centrum, 2006

185 - Arte Informal, Jean Dubuffet, Joë Bousquet 
au lit, 1947, incisão com guache s/quadro de gesso, 
49,4 x 32,3 cm, in Phaidon Press Limited, O Livro da 
Arte do Século XX, London, Texto Editora, 1996

186 - Cy Twombly, Notes from a Tower in a North-
ern Climate, 1966, tinta, lápis de cera e grafite s/
papel, 71 x 100,6 cm, in École Nacionale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de dessins 
américans 1930 – 1980, Paris, 1985

187 - Jim Nutt, One Good Look!, 1982, lápis de cor 
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s/papel, 30,5 x 35,6 cm, in École Nacionale Supéri-
eure des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de 
dessins américans 1930 – 1980, Paris, 1985

188 - Philip Guston , Untitled, 1980, tinta s/papel, 
48 x 67, 1 cm, in GODFREY, Tony, Drawing Today, 
New York, Phaidon Press Limited, 1990 

189 - Enzo Cucchi, Palla santa, 1980, carvão e 
fixador s/papel, 44 x 31,9 cm, in KANTOR, Jordan, 
Drawing from the Modern 1975 – 2005, New York, 
MOMA, 2006

190 - Georg Baselitz, Adler (águia), 1979, óleo s/
papel, 60,5 x 45,1 cm, in Musée National d’Art Mo- 
derne, Noir Dessin, Paris, Éditions du Centre Georg-
es Pompidou, 1993

191 - Francesco Clemente, Untitled (Self-Portrait) 
(No. 4), 1981, pastel e  guache s/papel, 46,3 x 45,7 
cm, in GODFREY, Tony, Drawing Today, New York, 
Phaidon Press Limited, 1990 

192 - Sigmar Polke, Untitled, 1983, tinta sintética s/
papel, 69,7 x 99,3 cm, in KANTOR, Jordan, Drawing 
from the Modern 1975 – 2005, New York, MOMA, 
2006

193 - Anselm Kiefer, Auszug aus Äegypten (Partida 
do Egipto), 1984, tinta sintética, carvão e impressão 
s/cartão, 109,5 x 85 cm, in GODFREY, Tony, Drawing 
Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990 

194 - David Salle, Untitled, 1980, tinta sintética, 
aguarela e lápis s/papel, 157,5 x 233,3 cm, in GOD-
FREY, Tony, Drawing Today, New York, Phaidon 
Press Limited, 1990 

195 - Jean-Michel Basquiat, Untitled, 1981, barra 
de óleo s/papel, 101,6 x 152,4 cm, in Centre Georges 
Pompidou, Au Fil du Trait de Matisse à Basquiat, 
Paris, Centre Georges Pompidou et Carré d’Art, 1998

196 - Keith Haring, Untitled, pormenor, 1982, tinta 
s/papel, 182,9 cm x 17,1m, in KOLOSSA, Alexandra, 

Keith Haring, Germany, Taschen, 2005

197 - Pierre Alechinsky, in http://images.google.pt/
imgres?imgurl=http://www.centrepompidou.fr/im-
ages/oeuvres/XL/3I00199.jpg&imgrefurl=http://fac-
torartistico.wordpress.com/tag/alechinsky/&usg=__
y7Kob_dhtydCgihu76OxF5xmgVI=&h=333&w=500&
sz=80&hl=pt-PT&start=7&tbnid=wm5KI4vY5hfkgM
:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DPierr
e%2BAlechinsky%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%
3Dpt-PT%26sa%3DG

198 - Jean Dubuffet, Message: “La Clef  est sous le 
volet”, 1944, tinta preta e colorida em duas camadas 
de jornais, 20,7 x 17,8 cm, in Phaidon Press Limited, 
O Livro da Arte do Século XX, London, Texto Edi-
tora, 1996

199 - Antoni Tàpies, Ocre, 1963, tinta, areia e al-
catrão s/tela, 275 x 400 cm, in Phaidon Press Li-  
mited, O Livro da Arte do Século XX, London, Texto 
Editora, 1996

200 - Hayley Tompkins, Filial Five, 2004, aguarela 
s/papel com linhas, 29 x 21 cm, in Phaidon Press 
Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, 
London, Phaidon, 2005

201 - Richard Wright, Not Titled, 2005, guache s/
parede, dimensões variáveis, in Phaidon Press 
Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, 
London, Phaidon, 2005

202 - Chris Ofili, D’Afro, 1999, lápis s/papel, 50,8 x 
76,2 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin D New 
Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 2005

203 - Kasimir Malevitch, Quadrado Negro, 1915, 
óleo s/tela, 80 x 80 cm, in MARZONA, Daniel, Arte 
Conceptual, Germany, Thaschen, 2007

204 - Marcel Duchamp, With My Tongue in My 
Cheek, 1959, lápis, tinta, emboço em papel, in  MAR-
ZONA, Daniel, Arte Conceptual, Germany, Thaschen, 
2007
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205 - Robert Rauschenberg, Erased DeKooning 
Drawing, 1953, traços de tinta s/ papel com etique-
ta escrita à mão, 64,1 x 55, 3 cm, in GARRELS, Gary, 
Drawing from The Modern 1945 – 1975, New York, 
MOMA, 2005

206 - Frances Richardson, in http://www.re-title.
com/public/artists/5665/1/Frances-Richardson-3.
jpg 

207 - Donald Judd, Sem Título, 1982, grafite s/pa-
pel, 57,2 x 78,7 cm, in École Nacionale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de dessins 
américans 1930 – 1980, Paris, 1985

208 - Dan Flavin, From a sketch of 11-25-63, 1963, 
grafite e lápis de cor s/papel, 27,5 x 37 cm, in 219 - 
Dan Flavin, (to Donna) 5ª and 6, 1971, 1971, grafite, 
pastel de óleo e tinta s/papel milimétrico, 43,2 x 
55,9 cm 

209 - Rachel Whiteread, Herringbone Floor Study, 
2001, tinta castanha s/papel, 29,5 x 42,5 cm, in DAR-
WENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine 
e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, Lon-
don, Black Dog Publishing, 2007

210 - Rachel Whiteread, In-Out Stairway, pormenor, 
2003, colagem, guache e caneta s/papel, 66,5 x 50,5 
cm, in DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, 
Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A 
Survey of Drawing- The Primary Means of Expres-
sion, London, Black Dog Publishing, 2007

211 - Rachel Whiteread, Sem Título (Casa), 1993, ci-
mento e gesso, in Phaidon Press Limited, O Livro da 
Arte do Século XX, London, Texto Editora, 1996

212 - Bruce Nauman , Punch and Judy II Birth &  
Life & Sex & Death, 1985, guache e caneta s/papel,  
191,8 x 184,2 cm, in École Nacionale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, Cinquante ans de dessins 
américans 1930 – 1980, Paris, 1985

213 - Bruce Nauman, Sex and Death, 1985, neon e 
vidro montado em aluminium, 182,9 x 243,8 x 29,2 
cm, in WOOD, Paul, Arte Conceptual. 1ª ed. , Lisboa, 
Editorial Presença, 2002

214 - Andy Goldsworthy, Filas de Folhas de Ácer, 
1987, folhas de ácer, dimensões variáveis, instala-
ção em Ouchiyama-Mura, Japão, in Phaidon Press 
Limited, O Livro da Arte do Século XX, London, 
Texto Editora, 1996

215 - Richard Long, Uma Linha no Japão, 1979, 
fotografia emoldurada e montada, 89 x 124,5 cm, in 
BETTI, Claudia e Sale, Teel, Drawing: A Contempo-
rary Approach, 4th ed. , Wadsworth, 2003

216 - Walter de Maria, Sala de Terra de Nova Iorque, 
1977, área da superfície: 334 m quadrados, Dia 
Center for the Arts, Nova Iorque, in Phaidon Press 
Limited, O Livro da Arte do Século XX, London, 
Texto Editora, 1996

217 - Anna Barriball, 36 Breaths, 2002, tinta s/foto-
grafias encontradas, 45 x  45 cm, in Phaidon Press 
Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, 
London, Phaidon, 2005

218 - Roland Flexner, Untitled, 2000, tinta s/papel, 
17,1 x 14 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin 
D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

219 - Sol LeWitt, Folded Drawing, 1971, papel, 28 
x 28 cm, in DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; 
Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: 
A Survey of Drawing- The Primary Means of Ex-
pression, London, Black Dog Publishing, 2007

220 - Richard Long, Untitled, 2004, lama do rio Avon 
e tinta preta em contraplacado, 122 x 122 cm, in 
BUTLER, Cornelia, Afterimage: Drawing Trought 
Process, The MIT Press, 1999

221 - Brice Marden, Muses Drawing 2, 1989-1991, 
tinta da china, 66 x 103,2 cm, in Musée National 
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d’Art Moderne, Noir Dessin, Paris, Éditions du Cen-
tre Georges Pompidou, 1993

222 - Bruce Nauman, Life Death Love Hate Pleasure 
Pain, 1983, grafite, aguarela e tinta s/papel, 127 x 97 
cm, in École Nacionale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris, Cinquante ans de dessins américans 1930 
– 1980, Paris, 1985

223 - Michael Heizer, Dragged Mass, 1983,  guache, 
pastel de óleo e litografia s/papel, 77 x 112 cm, in 
KANTOR, Jordan, Drawing from the Modern 1975 – 
2005, New York, MOMA, 2006

224 - Joseph Kosuth, Intitulado (Arte como Ideia 
como Ideia), [ideia] (pormenor), 1967, fotografia a 
preto e branco, 121,9 x 121,9 cm, in WOOD, Paul, 
Arte Conceptual. 1ª ed. , Lisboa, Editorial Presença, 
2002

225 - Toba Khedoori, Untitled (Doors), 1999, óleo e 
cera  s/papel, 350,5 x 486,5 cm,  in Phaidon Press 
Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, 
London, Phaidon, 2005

226 - Julie Mehretu, Untitled, 2000, tinta, lápis de 
cor e papel recortado em mylar, 45,7 x 61 cm, in 
DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katha-
rine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, Lon-
don, Black Dog Publishing, 2007

227 - los carpinteros, Plano de la Habana, 2003, 
aguarela s/papel, 225, 6 x 150,9 cm, in Phaidon 
Press Limited, Vitamin D New Perspectives In 
Drawing, London, Phaidon, 2005

228 - Franz Ackerman, trans east west (tew) no. 3: 
The Kasikgi  stadium, 1999, técnica mista s/papel, 
16 x 24 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin D 
New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

229 - Mark Manders, Still Life, 1998, caneta s/papel, 
42 x 29,7 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin 

D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

230 - Matthew Ritchie, I Hear We’re All Coming 
Back, pormenor, 2003, tinta s/pergaminho, 30,5 x 
122 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin D New 
Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 2005

231 - Seurat, Passeio, 1883, pena e tinta s/ papel-
forte, 29,8 x 22,4 cm, in Taschen, George Seurat, 
Germany, Taschen e Público, 2004

232 - Jackson Pollock, Untitled, 1944, aguarela e 
tinta s/papel, 31,8 x 25,7 cm, in  HAUPTMAN, Jodi, 
Drawing from the Modern 1880 - 1945, New York, 
MOMA, 2006

233 - Miguel Ângelo, Estudo para Escravo, 1516, 
giz negro s/ giz vermelho, 388 x 235 mm, in JOAN-
NIDES, Paul, Michelangelo, Milan, 5 Continents, 
2003

234 - Cy Twombly

235 - Louise Hopkins, Untitled (the, of, the), 2002, 
tinta s/jornal, 60 x 74 cm, in DARWENT, Charles; 
MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Ta-
nia, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The 
Primary Means of Expression, London, Black Dog 
Publishing, 2007

236 - Jasper Johns , Etude pour 0 Though 9, 1961,  
grafite s/papel, 32,5 x 28 cm, in Musée National 
d’Art Moderne, Noir Dessin, Paris, Éditions du Cen-
tre Georges Pompidou, 1993

237 - Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais 
n’abolira le hazard, primeira edição em Cosmopo-
lis: An International Review, 1897, in HAUPTMAN, 
Jodi, Drawing from the Modern 1880 - 1945, New 
York, MOMA, 2006

238 - Escrita hieroglífica, pedra de rosetta, Estela 
(fragmento), basalto  negro (196 a.C. ), in Editorial 
Planeta – De Agostini, História da Arte As primeiras 
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Civilizações, vol. 1, Barcelona, Planeta de Agostini, 
1996

239 - Les Très riches heures du  Duc de Berry, 
1413 – 1416, in LAÏS, Erika, Abcedário das Plantas 
Aromáticas e Medicinais, Paris, Flammarion e Pú-
blico, 2001

240 - Yves Tanguy, Letter to Paul Eluard, 1933, tinta 
e lápis s/papel, 26,4 x 19 cm, in HAUPTMAN, Jodi, 
Drawing from the Modern 1880 - 1945, New York, 
MOMA, 2006

241 - René Magritte, A Traição das pinturas, 
1928/29, óleo s/tela, 62,2 x 81 cm, in MARZONA, 
Daniel, Arte Conceptual, Germany, Thaschen, 2007

242 - Andy Warhol, Lata de Sopa (Pormenor), 1961-
2, tinta polímera sintética s/tela, 50,8 x 40,6 cm, 
in HONNEF, Klaus, Pop Art, Germany, Taschen e 
Público, 2005

243 - Filippo Tommaso Marinetti, After the Marne, 
Jofre Visited The Front in an Automobille, 1915, In 
Les Mots en Liberté futuristes, 1919, impressão de 
letras, 25,9 x  23,5 cm, in  HAUPTMAN, Jodi, Draw-
ing from the Modern 1880 - 1945, New York, MOMA, 
2006

244 - Karen Kilimnik, Gergie (a quiet life), 1991, 
lápis s/papel , 88,9 x 58,4 cm, in GODFREY, Tony, 
Drawing Today, New York, Phaidon Press Limited, 
1990 

245 - David Shrigley, Untitled (At the Airport), 1998, 
tinta s/papel, 14,8 x 10,4 cm, in Phaidon Press 
Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, 
London, Phaidon, 2005

246 - Yoshitomo Nara , am Tisch, 2003, lápis de cor 
s/envelope, 26 x 33 cm, in Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005

247 - David Shrigley, Untitled (Gays), 2004, tinta 

s/papel, 30 x 20,7 cm, in Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005

248 - Rivane Neuenschwander, Zé Carioca no. 4, 
A Volta de Zé Carioca, 1960, Edição histórica, Ed. 
Abril, 2004 pormenor, in GODFREY, Tony, Drawing 
Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990
 
249 - Barry McGee, Untitled (pormenor), 1998-
2002, desenhos, fotografias e objectos encontra-
dos,  instalação, dimensões variáveis, in HOPTAM, 
Laura, Drawing Now: Eight Propositions, New York, 
MOMA, 2002

250 - Raymond Pettibon, No Title (The big little...), 
2001, caneta e tinta s/papel, 56,7 x 45,7 cm, in DAR-
WENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, Katharine 
e Kovats, Tania, The Drawing Book: A Survey of 
Drawing- The Primary Means of Expression, Lon-
don, Black Dog Publishing, 2007

251 - Kara Walker, African’t, 1996, papel recortado e 
adesivo s/parede, 365,8 x 20,1 cm, in BETTI, Claudia 
e Sale, Teel, Drawing: A Contemporary Approach, 
4th ed. , Wadsworth, 2003

252 - Jenny Holzer, selecção a partir 
de“LAMENTS”(The New Disease Came…), 1988-89 
tinta e lápis s/papel, 209,9 x 77,7 cm, in ROSE, Ber-
nice, Drawing Now, New York, Museum of Modern 
Art, 1976

253 - Nedko Solakov, A (Not So) White Cube, 2001, 
técnica mista na parede, dimensões variáveis, in 
Phaidon Press Limited, Vitamin D New Perspectives 
In Drawing, London, Phaidon, 2005

254 - Nedko Solakov, Vitiglio People # 4 (pormenor), 
a partir das séries “Vitiglio People”, 2001, caneta 
de feltro  permanente em  impressão lambda s/
aluminium, 120 x 150 cm, in Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005
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255 - On Kawara, I Went, in http://www.artlies.
org/_issues/59/reviews/da.simblist.OnKawara2.jpg

256 - Richard Serra, Out-of-Round XII, 1999, 201,3 
x 201,3 cm, in Musée National d’Art Moderne, Noir 
Dessin, Paris, Éditions du Centre Georges Pompi-
dou, 1993

257 - Richard Serra, Two Rounds, 1991,  199,4 x 
393,9 cm, in Musée National d’Art Moderne, Noir 
Dessin, Paris, Éditions du Centre Georges Pompi-
dou, 1993

258 - Joel Shapiro, Untitled, 1981, carvão s/papel, 
103,1 x 152,2 cm, in Musée National d’Art Moderne, 
Noir Dessin, Paris, Éditions du Centre Georges Pom-
pidou, 1993

259 - Ryoko Aoki,  Dead Bamboo Flower, 2003, tinta 
s/papel, 25,3 x 35,5 cm, in Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005

260 - Ryoko Aoki , Dead Grass,  2003, tinta s/papel, 
28,2 x 20, 8 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin 
D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

261 - Zak Smith, V in the Corner with a Stuffed 
Rabbit, 2002, acrílico e tinta s/papel, 101,6 x 73,7 
cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin D New Per-
spectives In Drawing, London, Phaidon, 2005

262 - Elizabeth Peyton , Julian, 2003, pastel  s/
papel, 42,5 x 27,9 cm, in Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005

263 - Elizabeth Peyton, Keith, 2004, lápis de cor s/
papel, 21,8 x 15,2 cm, in Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005

264 - Yves Tanguy, La Grande Meu, 1942, colagem, 
guache e lápis s/papel, 29,1 x 21,9 cm, in HAUPT-

MAN, Jodi, Drawing from the Modern 1880 - 1945, 
New York, MOMA, 2006

265 - Joan Miró, Collage, 1934, cartão, feltro, guache 
e lápis s/ papel de areia montado em
vidro, 36,9x 23,6 cm, in HAUPTMAN, Jodi, Drawing 
from the Modern 1880 - 1945, New York, MOMA, 
2006

266 - Joseph Beuys, Untitled (Sun State), 1974, giz 
em quadro pintado, 120,7 x 180,7 cm, in KANTOR, 
Jordan, Drawing from the Modern 1975 – 2005, 
New York, MOMA, 2006

267 - Robert Rauschenberg, Untitled, 1952, grafite, 
tinta e papel s/cartão, 20,3 x 7,6 cm, in GODFREY, 
Tony, Drawing Today, New York, Phaidon Press 
Limited, 1990 

268 - Robert Rauschenberg, Canto XII: Circle Seven, 
Round I, The Violent Against Neighbors , (illustra-
tion for Dante’s Inferno), 1959-60, desenho trans-
ferido, aguarela, in GODFREY, Tony, Drawing Today, 
New York, Phaidon Press Limited, 1990 

269 - Roy Lichtenstein, Estudo para No Thank You!, 
1964, grafite e lápis s/papel, 14,9 x 13,3 cm

270 - David Hockney, Yves Marie Paris, 1975, lápis 
de cor, 53 x 39,5 cm, in Petersburg Press, David 
Hockney Travels with Pen, Pencil and Ink, London, 
Petersburg Press, 1978

271 - Degas, Chez la Modiste, 1882, pastel s/papel 
montado s/cartão, 70,2 x 70,5 cm, in HAUPTMAN, 
Jodi, Drawing from the Modern 1880 - 1945, New 
York, MOMA, 2006

272 - Paul Cézanne, Le Mercure de Pigalle, 1890, 
lápis s/papel, 38 x 27,8 cm, in HAUPTMAN, Jodi, 
Drawing from the Modern 1880 - 1945, New York, 
MOMA, 2006

273 - Philip Guston, Cabeça, 1975, óleo s/tela, 175,9 
x 189,2 cm, in  Phaidon Press Limited, O Livro da 
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Arte do Século XX, London, Texto Editora, 1996

274 - Zoran Music, in http://www.mauriceblanchot.
net/blog/images/music.jpg

275 - Pisanello, 1395-1445

276 - Robert Smithson, Feet of Christ, 1961, aguarela 
e tinta s/papel, in TSAI, Eugenie, Robert Smithson 
Unearthed : Drawings, Collages, Writings, Columbia 
University Press, New York, 1991

277 - Paula Rego, Estudo para Sem Título nº 2, 1997, 
lápis s/papel, 60 x 42 cm, in ROSENGARTEN, Ruth, 
Compreender Paula Rego, 2ª ed. , Fundação de Ser-
ralves e Público, 2004 

278 - Nova Figuração, Arcangelo, Untitled, 1986, 
carvão, 50 x 35 cm, in GODFREY, Tony, Drawing 
Today, New York, Phaidon Press Limited, 1990 

279 - Francesco Clemente, Res Ipsa, 1983, fresco, 
cada painel 2,4 x 1,2 m, in Phaidon Press Limited, O 
Livro da Arte do Século XX, London, Texto Editora, 
1996

280 - Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, lápis s/
papel, in TSAI, Eugenie, Robert Smithson Unearthed 
: Drawings, Collages, Writings, Columbia University 
Press, New York, 1991

281 - Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, Rozel 
Point, Great Salt Lake, Utah, in TSAI, Eugenie, Ro- 
bert Smithson Unearthed : Drawings, Collages, 
Writings, Columbia University Press, New York, 
1991

282 - Arte Conceptual, Mel Ramsdem, Quadro Se-
creto, 1967-8, liquitex s/tela, 122 x 122,
fotografia a preto e branco, 91 x 122, in WOOD, Paul, 
Arte Conceptual. 1ª ed. , Lisboa, Editorial Presença, 
2002
 
283 - Body Art, fotograma do filme de Peter Green-
way, The Pillow Book, in GÓMEZ Molina, Juan José, 

La Representación de la Representación, Cátedra, 
1ª ed. Madrid, 2007

284 - Thomas Hirschhtorn, in http://images.art-
net.com/artwork_images_445_264506_thomas-
hirschhorn.jpg

285 - Huang Yong Ping,  Long Scroll, 2001 (por-
menor), aguarela,  lápis e tinta s/papel, 33, 7 x 15,3 
cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin D New Per-
spectives In Drawing, London, Phaidon, 2005

286 - William Kentridge, Drawing for Stereoscope, 
Untitled, 1998-99,  carvão, pastel e lápis de cor s/
papel, 120 x 160 cm, in DARWENT, Charles; Mac-
Farlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Tania, The 
Drawing Book: A Survey of Drawing- The Primary 
Means of Expression, London, Black Dog Publish-
ing, 2007

287 - Luc Tuymans , A Flemish  Intellectual, 1995, 
guache e lápis s/papel, 29,2 x 21 cm, in GODFREY, 
Tony, Drawing Today, New York, Phaidon Press Li-  
mited, 1990 

288 - Miriam Cahn, My Being a Woman is My Public 
Persona, 1979/80, instalação, Basle, in GODFREY, 
Tony, Drawing Today, New York, Phaidon Press 
Limited, 1990 

289 - Paul Noble, Paul’s Palace, The Architect’s 
House a partir da série Nobson Newtown, 1996, 
lápis s/papel, 170 x 150 cm, in DARWENT, Charles; 
MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Ta-
nia, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The 
Primary Means of Expression, London, Black Dog 
Publishing, 2007

290 - Paul Noble, Acumulus Nobilitatus, 2000/ 2001, 
lápis s/papel, 390 x 550 cm, in DARWENT, Charles; 
MacFarlane, Kate; Stout, Katharine e Kovats, Ta-
nia, The Drawing Book: A Survey of Drawing- The 
Primary Means of Expression, London, Black Dog 
Publishing, 2007
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291 - Neo Rauch, Busch, 2001, óleo s/papel,           
200 x 200 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin 
D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

292 - David Thorpe, House for Auto-Destiny, Imagi-
native Research, 2000, colagem s/ papel, 60 x 100 
cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin D New Per-
spectives In Drawing, London, Phaidon, 2005

293 - Kai Althoff, in http://www.mcachicago.org/ex-
hib_images/690a7kacurrent2.jpg

294 - Cady Noland, in http://www.lipsticktracez.
com/reggie/2008/08/20/385291611_f893d0faac.jpg

295 - Sarah Lucas, in http://artnews.org/
files/0000007000/0000006661.jpg/Sarah-Lucas_Sar-
ahLucas01.jpg

296 - Wangechi Mutu, One Hundred Lavish Months 
of Bushwhack, 2004, tinta, colagem e técnica mista 
s/ Mylar, 177,8 x 106,7 cm, in Phaidon Press Li-   
mited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, 
London, Phaidon, 2005

297 - Barry McGee, Untitled, pormenor, in HOPTAM, 
Laura, Drawing Now: Eight Propositions, New York, 
MOMA, 2002

298 - Yoshitomo Nara , Power Plant, 2003,  lápis 
de cor s/papel, 22,7 x 16,7 cm, in HOPTAM, Lau-
ra, Drawing Now: Eight Propositions, New York, 
MOMA, 2002

299 - Takashi Murakami, Study for SMP Koz., 1999, 
aguarela, 42, 1 x 29, 7 cm, in HOPTAM, Laura, Draw-
ing Now: Eight Propositions, New York, MOMA, 2002

300 - Chris Ofili, Untitled (Woman), 2000, lápis s/
papel, 76,2 x 56 cm, in HOPTAM, Laura, Drawing 
Now: Eight Propositions, New York, MOMA, 2002

301 - Memed Erdener, Ice Crime, 2004, tinta ma-
nipulada digitalmente s/papel, 100 x 140 cm, in 

Phaidon Press Limited, Vitamin D New Perspectives 
In Drawing, London, Phaidon, 2005

302 - Memed Erdener, Saddam, 2004, tinta manipu-
lada digitalmente s/papel, 33 x 46 cm, in Phaidon 
Press Limited, Vitamin D New Perspectives In 
Drawing, London, Phaidon, 2005

303 - Kara Walker, Untitled, 2002, grafite s/papel 
165,1 x 177,8 cm, in Phaidon Press Limited, Vitamin 
D New Perspectives In Drawing, London, Phaidon, 
2005

304 - Shahzia Sikander, a partir das séries 51 Way-
sof   Looking, 2004, grafite s/papel, 30,5 x 22,2 cm, 
in Phaidon Press Limited, Vitamin D New Perspec-
tives In Drawing, London, Phaidon, 2005

305 - John Currin, The Clairvoyant, 2001, guache 
s/papel, 29,5 x 21,3 cm, in Phaidon Press Limited, 
Vitamin D New Perspectives In Drawing, London, 
Phaidon, 2005

306 - Graham Little, Untitled, 2004, lapis de cor 
e gesso  s/papel, 76 x 87,5 cm, in Phaidon Press 
Limited, Vitamin D New Perspectives In Drawing, 
London, Phaidon, 2005

307 - Donald Judd, Estudos para esculturas murais, 
1963, lápis s/papel, 27,8 x 35,7 cm, in GARRELS, 
Gary, Drawing from The Modern 1945 – 1975, New 
York, MOMA, 2005

308 - Andy Warhol, Big Torn Campbell’s Soup Can 
(Vegetable Beef), óleo s/tela, 274 x 152 cm, in HON-
NEF, Klaus, Pop Art, Germany, Taschen e Público, 
2005

309 - Roy Lichtenstein, Yellow and Green Brush-
strokes, óleo e magna s/tela, 214 x 458 cm, in HON-
NEF, Klaus, Pop Art, Germany, Taschen e Público, 
2005

310 - Nancy Holt, Holes of Light, 1973, fotografias 
e lápis s/papel, in BUTLER, Cornelia, Afterimage: 
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Drawing Trought Process, The MIT Press, 1999
311 - Gordon Matta Clark, Genoa (“Infraform” Cut 
Drawing), 1973,  lápis s/pilha de cartão recortado, 
in BUTLER, Cornelia, Afterimage: Drawing Trought 
Process, The MIT Press, 1999

312 - Le Corbusier, Estudo, in SALAVISA, Eduardo, 
Diários de Viagem, Lisboa, Quimera, 2008

313 - Miguel Ângelo, Desenho da fachada de S. 
Lorenço, 1517, caneta, giz preto e vermelho, 21,2 x 
14, 4 cm, in JOANNIDES, Paul, Michelangelo, Milan, 
5 Continents, 2003

314 - Leonardo da Vinci, Vista e Plano de um Es-
paço Central de uma Igreja, 1488, pena e tinta s/giz 
preto, 240 x 190 mm, in Taschen, Leonardo da Vinci, 
Germany, Taschen e Público, 2004

315 - Ilustração mecânica, in DALLEY, Terence, Guia 
completa de ilustracion y diseño: tecnicas y mate-
riales, Madrid, Herman Blume, 1992

316 - Desenho Projectual, Thomas Edison, Experi-
ment No. 1, february 13, 1880, 1880, lápis s/papel, 
in DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; Stout, 
Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: A 
Survey of Drawing- The Primary Means of Expres-
sion, London, Black Dog Publishing, 2007

317 - Claes Oldenburg, Giant Faucet, 1972, 82 x 
63cm, in DARWENT, Charles; MacFarlane, Kate; 
Stout, Katharine e Kovats, Tania, The Drawing Book: 
A Survey of Drawing- The Primary Means of Ex-
pression, London, Black Dog Publishing, 2007

318 - Diário de bordo, Frida Kahlo, in SALAVISA, 
Eduardo, Diários de Viagem, Lisboa, Quimera, 2008

319 - Frida Kahlo, Diário Íntimo, pintura iniciada 
como desenho automático a partir de um borrão, 
in SALAVISA, Eduardo, Diários de Viagem, Lisboa, 
Quimera, 2008

320 - Diário de Bordo, R. Crumb, Desenhos feitos 

em restaurantes franceses, in SALAVISA, Eduardo, 
Diários de Viagem, Lisboa, Quimera, 2008

321 - Mark Rothko, Archaic Idol, 1945, tinta e 
guache s/papel, 55,6 x 76,2 cm, in GARRELS, Gary, 
Drawing from The Modern 1945 – 1975, New York, 
MOMA, 2005

322 - Miguel Ângelo, Estudos anatómicos para uma 
perna, 1513-16, giz vermelho, 27.9 x 20,3 cm, in  
HUGHES, Antony, Michelangelo, London, Phaidon, 
1997

323 - Miguel Ângelo, Estudos para um grupo de três 
homens nus e uma Virgem com o Menino, 1504, giz 
preto e caneta e tinta castanha, 31,7 x 27,9 cm, in 
HUGHES, Antony, Michelangelo, London, Phaidon, 
1997

324 - Leonardo da Vinci, Cabeça com Medidas e 
Cavaleiros, 1490 e 1504, pena, tinta e sanguínea, 
279x 223 mm, in Taschen, Leonardo da Vinci, Ger-
many, Taschen e Público, 2004

325 - Leonardo da Vinci, Plano lateral de coito entre 
Homem e Mulher, 1492, pena e tinta, 273 x 202 mm, 
in Taschen, Leonardo da Vinci, Germany, Taschen e 
Público, 2004

326 - Brice Marden, Untitled, 1983-1984, tinta da 
china, 28 x 22,4 cm, in Centre Georges Pompidou, 
Au Fil du Trait de Matisse à Basquiat, Paris, Centre 
Georges Pompidou et Carré d’Art, 1998

327 - Yoshitomo Nara, U-ki-yo-e, 1999, óleo s/pá-
ginas de livro, 42,1 x 33 cm, in in HOPTAM, Laura, 
Drawing Now: Eight Propositions, New York, 
MOMA, 2002

328 - Romio Shresta, Arte tibetana de cura, 1997, in 
GÓMEZ Molina, Juan José, La Representación de la 
Representación, Cátedra, 1ª ed. Madrid, 2007

329 - Sol LeWitt, All Possible Crossing Combina-
tions of Arcs, Straight Lines, Lines Not Straight and 
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Broken Lines, 1972, in ROSE, Bernice, Drawing Now, 
New York, Museum of Modern Art, 1976

330 - Desenho Digital, texturas de desenho, in GÓ-
MEZ Molina, Juan José, Máquinas y Herramientas 
de Dibujo, Madrid, Ediciones Cátedra, 2002
 
331 - Robert Morris, Blind Time XIX, 1973, pó de grafite 
e lápis s/papel, in BUTLER, Cornelia, Afterimage: 
Drawing Trought Process, The MIT Press, 1999

332 - Romantismo, Blake, Piedade, gravura, 42,2 x 
53,9 cm, in Phaidon Press Limited, O Livro da Arte 
do Século XX, London, Texto Editora, 1996

333 - Romantismo, J. R. Cozens, The Cloud, aguare-
la, in OPPÉ, A. P., Alexander & John Robert Cozens, 
London, Adam and Charles Black, 1952

334 - Xamã, Ajoukumã, apapaatai iyajo Yanumak-
api, monstro-bicéfalo, índios Wauja (Amazónia), in 
NETO, Aristóteles, A Arte dos Sonhos, Lisboa, As-
sírio & Alvim, 2002

335 - Xamã, Aulahu, Aulahu transformando-se em 
cobra jibóia, índios Wauja (Amazónia) ), in NETO, 
Aristóteles, A Arte dos Sonhos, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2002

336 - Xamã, Kamo, apapaatai iyajo Kapisalapi, 
cobra-monstro, índios Wauja (Amazónia) ), in NETO, 
Aristóteles, A Arte dos Sonhos, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2002

337 - Joseph Beuys, Ohne Titel Filzelemente (Sem 
Título peças de feltro), 1958, óleo, colagem, 19 x 50,4 
cm, in Centre Georges Pompidou, De Beuys à Trockel 
Dessins contemporains du Kunstmuseum de Bâle, 
Centre Georges Pompidou, Paris, 1996

338 - Enzo Cucchi, Untitled, 1985, lápis preto, 10 x 
6 cm, in GODFREY, Tony, Drawing Today, New York, 
Phaidon Press Limited, 1990 

339 - Francesco Clemente, Sem Título (desenho nº 4 

duma série de aguarelas), 1986, 25,4 x 36, 2 cm, in  
GODFREY, Tony, Drawing Today, New York, Phaidon 
Press Limited, 1990 

340 - Linha, Ana Hatherly, Sem Título, 1969, tinta s/
papel, 49 x 33,1 cm, in Casa da Cerca – Centro de 
Arte Contemporânea, O Desejo do Desenho, Almada, 
Casa da Cerca e Câmara Municipal de Almada, 1995

341 - Traço, A. R. Penck, Esquisso para Weltbild ( 
imagem do mundo), 1964, carvão, 29,5 x 41,8 cm, in 
Musée National d’Art Moderne, Noir Dessin, Paris, 
Éditions du Centre Georges Pompidou, 1993

342 - Mancha, Claes Oldenburg, Pat combing her 
Hair, 1959, guache, 44,5 x 30 cm, in Centre Georges 
Pompidou, Au Fil du Trait de Matisse à Basquiat, 
Paris, Centre Georges Pompidou et Carré d’Art, 1998

343 - Robert Smithson, Quasi- Infinities and the 
Waning of Space, 1966, grafite, lápis de cor, tinta s/
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