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Título 

 Ficção e Encenação, o Desenho como Narrativa Visual 

 

Resumo 

O desenho como expressão plástica sempre esteve relacionado a uma ideia de projeto 

em curso, como manifestação de uma expressão formal e conceptual em permanente 

estado de inacabado. A relação umbilical face à pintura construiu, ao longo dos tempos, 

uma conceção segundo a qual o desenho se apresenta como suporte e como estado 

transitório da constituição da imagem enquanto produto final e acabado, como uma 

expressão experimental de formalizações e de conceptualizações. No entanto, esta 

perspectiva redutora que se inscreveu num microcosmos imagético, desenvolveu-se dentro 

de um relato de uma transformação da matéria em ideias, de estruturas não verbalizáveis 

em conteúdos semânticos. A construção gráfica exponencia a manifestação de uma 

errância das formas à medida que se concretiza semanticamente em conteúdo e em ideia. O 

discurso plástico organiza-se deste modo como expressão de um percurso de uma 

transformação material que ocorre a nível da superfície do suporte mas que se fundamenta 

a nível intelectual. O processo que envolve a construção discursiva plástica como 

conceptual ocorre numa temporalização que se manifesta numa estrutura de cariz 

narratológico. A observação de um modo narrativo como constituinte de uma 

discursividade plástica apresenta-se, assim como, ponto de partida desta investigação. 

Aferir uma tradição estrutural do desenho como meio interpretativo de narrativa e como 

meio expressivo de narrativa fundamenta-se no encontro que se estabelece entre o desenho 

como primado da ideia e o desenho como fundamento da imaginação. A transversalidade 

no tempo do desenho como processo e como construtor de estruturas plástico/discursivas 

edifica-se numa construção plural de intencionalidades e de soluções. A narrativa, como 

modo, exponencia a sedimentação dos diversos imaginários que vão ocorrendo e que, de 

forma dinâmica, se interrelacionam e se metamorfoseiam consoante os contextos do seu 

encontro, na memória dos artistas e na relação com o espetador. O jogo da perceção e as 
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suas ilusões no campo da representação como manifestação de uma construção de 

visualidade ancoram num sistema de códigos e de convenções que se exponenciam em 

linguagem, que, não verbalizável, se satisfaz quando construída numa estrutura linguística 

que ocorre no campo da ficcionalidade. A narrativa, como ficção da ideia e do gesto 

plástico, e a ficção, como narrativa que verbaliza uma presença e numa existência 

apresentam uma dimensão do desenho que se projeta intemporalmente como exercício e 

como atividade do pensamento plástico. 

O desenho como narrativa fundamenta, ao nível semântico e processual, deste modo 

a sua autonomia em relação à pintura. 

 

Palavras-Chave 
Desenho / Narrativa / Ficção / Visualidade / Discursividade / Imaginação / Espetador  

 

Title 

Fiction and Theatricality: Drawing as Visual Narrative 

 

Abstract 

 

The production of drawing in the context of visual arts has always been related to an 

idea of working in progress, related to painting as a supporting role, as a field of practical 

and theoretical expression of formalizations and conceptual ideas. However this experience 

that developed inside womb of ideas, is verbalized when these meanings are transformed in 

material signs with semantic content by the action from the draughtsman. The graphical 

action constructs a discourse of meanings when occurs a visualization that semantically 

materializes content and idea inside a temporality, in a dimension of space and time. The 

act of drawing as an artistic discourse is organized so as an expression of material 

transformation that occurs in the level of the surface of the canvas but simultaneous as 

narrative of meanings at the level of the mind. The process involves the construction of 

plastic discourse as a conceptual temporizing occurs on a narrative structure. The 
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observation of a narrative mode, as a constituent of an expressive artistic discourse, 

presents itself as the starting point of this investigation. Assess structural tradition of 

drawing as a means of narrative and interpretive and expressive medium of narrative is 

based on the presuppose that is established between the act of drawing as primacy of an 

idea and drawing as the foundation of an imagination and an imagery. The drawing as a 

process and as a conceiver of artistic / discursive structures, which elaborates a 

construction of plural intentions and artistic solutions, as the narrative mode aggregate 

imaginary contents from different sources, that develop in a dynamic relationship that 

occurs in the encounter between the viewer and the picture and in the memory of the 

artists. The structure of perception, and the illusions in the field of representation, is a 

manifestation of a visuality related to a universe of codes and convention systems that are 

express in a kind of language, without utterance, that achieved a sense of meaning when 

developed inside a linguistic structure that occurs in the field of fiction. The approach to a 

concept of narrative structure that constructs a fiction about the act of drawing and the 

concept of fiction as a narrative of the material acting of the gesture of drawing, that is 

organized inside an artistic discourse, is the expression of a field of new interpretations that 

conceive new semantic contents, when the forms are read by the viewer during the 

temporal transition of the perceptualist gaze to the visual reading. This fiction that 

develops as a visual narrative that will conceive new semantic contents of imagery is the 

reflex of a transformation, from the material to ideas, from a perceptualist narrative to 

visual narrative conceived inside artistic and plastic discourse.  

Drawing as a narrative discourse is the foundation of autonomy, on the semantic 

level as on procedural level, in relation to painting. 
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Introdução. 
 

 

 

«Whence philosophers are in some ways painters and poets; 

poets are painters and philosophers, painters are philosophers 

and poets. Whence true poets, true painters, and true 

philosophers choose one another out and admire one 

another.»1

Giordano Bruno 

 

 

 

O Tema e a Problemática. 

 

O propósito desta investigação tem como ponto de partida o resultado da tese de 

dissertação de mestrado anteriormente realizada, intitulada O Desenho: Espaço e Tempo na 

qual se abordaram as questões relacionadas com os modos descritivos e interpretativos de 

espacialidade e de temporalidade no contexto produtivo do desenho. Nesse estudo ficou 

estabelecida a configuração de uma competência narrativa como estrutura discursiva no 

âmbito do desenho e ficou em aberto a possibilidade da existência de um processo 

narrativo da construção plástica do desenho. Esta possibilidade de o desenho, como 

discurso organizado dentro de uma convenção, construir e ser veículo de um discurso 

narrativo, veio proporcionar a interrogação se o desenho, na sua componente expressiva e 

plástica, ou seja dentro da sua competência linguística, não encerra em si mesmo um 

processo narratológico. Deste modo a narrativa visual seria um modo autónomo e 

independentemente da intencionalidade semântica de uma discursividade formal de 

propósito narrativo. Na procura de uma resposta a esta especulação reside um dos 

fundamentos desta reflexão.  

                                                             
1BRUNO, Giordano, Opere latine, p.133. Tradução para inglês retirado de YATES, Frances, Giordano 
Bruno and the hermetic tradition, London, Routledge Classics, 2002, p.282 
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A referida dissertação proporcionou um enumerar de novas questões que derivaram 

do processo conclusivo em que esse estudo se finalizou, nomeadamente sobre as relações, 

e respetiva produtividade no campo semântico, entre a imagem e o espetador que a 

perceciona, fundamentando-se numa ambiguidade relacional conducente, em termos 

interpretativos, a propostas diferenciadas e a percursos que se distanciam dos propósitos da 

sua aparência e que decorrem de duas expressões discursivas que o referido estudo 

observou.  

«Conclusivamente verificaram-se dois núcleos diferenciados na abordagem e nas 

opções tomadas. Estes núcleos dividem-se claramente pelos registos que se motivam numa 

intencionalidade de equivalência relativamente ao referente narrativo, tanto na descrição 

como numa atuação plástica, e que se estruturam segundo uma conceção que remete 

constantemente para a forma (para a forma como aparência, tanto sensorial como 

conceptual) do referente; e pelos registos que se motivam numa formalização e numa 

conceção que se recria numa atividade plástica e conceptual aproximando uma narrativa 

plástica, mesmo que sustentada no referente, a um discurso autónomo. Estas motivações, 

às quais não é alheio um sentido de prazer (prazer que advém da componente lúdica e 

especulativa da experimentação), em que se inclui também um prazer contemplativo e 

passivo em redor das obras observadas perfazem uma curiosa relação. A relação que se 

estabelece entre a obra e o espectador. Este processo é revelador e configurador de um 

exercício consciente de sentido e de relação assente numa perspectiva de temporalidade e 

espacialidade que se refina no ato da revisitação. Este ato / processo levanta por sua vez 

questões relacionadas a outro nível de temporalidade, na qual a narrativa se distende em 

função do encontro cíclico ou linear entre o espectador e o registo, regendo-se, ora por um 

sentido crítico e analítico, ora por uma sedução que escapa num sentido e num aspeto de 

renovação, em suma, reapresentando-se.»2

Este contexto que relaciona a imagem e o espetador apresenta-se como elemento 

fundamental numa análise narratológica da imagem, uma vez que o enquadramento 

narrativo das discursividades que se estruturam agregadas a uma motivação expressiva 

ocorre num contexto de leitura e não só de perceção. Deste modo, surge a questão que 

 

                                                             
2 LOPES, Vasco Mendes, Desenho: Tempo e Espaço, 2007 p.128  
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pretende aferir as diferenças, e os domínios de atuação, entre perceção e leitura3

O tema desta tese Ficção e Encenação: O desenho como narrativa visual pretende 

situar o desenho como ato plástico e como expressão que se organiza dentro de uma 

especificidade discursiva, que se formaliza e verbaliza em conteúdo de consistência 

material e intelectual dentro dos parâmetros de uma estrutura narratológica. Os domínios 

ficcionais e de encenação estruturam-se na medida em que o desenho se constrói como 

narrativa visual. Aferir os domínios de um desenho que se apresenta como narrativa visual 

e de um desenho que se manifesta como uma narrativa plástica, apresentam-se como 

fundamentos motivacionais desta investigação. 

, dentro da 

especificidade de uma imagem visual e em particular na construção expressiva do desenho. 

Esta questão afirma-se como ponto de partida de uma estrutura reflexiva que integra a 

imagem na sua condição material de objeto percepcionável de uma presença numa 

existência, a imagem na sua condição de produtora de sentidos que se organizam a um 

nível de linguagem, a transformação a nível intelectual e os decorrentes índices de 

valorização que derivam, em termos mentais, da relação com o espetador. 

Pretende-se neste trabalho não só aprofundar estas problemáticas, mas sobretudo 

interiorizar dentro do universo da representação no desenho, a conceção de o desenho 

como uma narrativa de algo e como uma narrativa dentro da narrativa, apontando para a 

questão velada de uma encenação, sendo o próprio desenho um circuito aberto e fechado, 

simultaneamente aberto, como um simulacro e como cópia imperfeita da aparência, através 

de um sentido de semelhança, e fechado que se encena a si próprio, apresentando-se como 

uma ficção da ficção. 

Este propósito implica a reflexão cuidada não só de a intencionalidade narrativa ser 

uma forma de ação plástica, como os próprios mecanismos expressivos e atuantes serem 

eles próprios uma narrativa, observando neste caso a universalidade e a convenção, 

procurando verificar quando e como a convenção resulta de uma visão do mundo 

implicando questões de índole ideológica e cultural, confrontando com o percurso 

                                                             
3 «Lire, c’est d’abord reconaître une structure de signifiance: que telle forme, telle figure, tell trait, est un 
signe, qu’il represente quelque outre chose sans que l’on sache nécessairement quelle est cette autre 
représentée» MARIN, Louis, Sublime Poussin, Paris, Éditions du Seuil, 1995 ISBN2 02 023266 9, p.12  
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individual de artistas, na procura de insinuações e de momentos de rutura, de forma a 

enquadrá-los de acordo com o seu contexto. 

A razão da escolha do desenho relaciona-se com a ideia de uma presença autónoma 

no campo experimental e especulativo de discursividade, tanto plástica como conceptual, 

por parte do desenho. Afastado de um grau de visibilidade e de uma valorização como 

objeto artístico como o da pintura, o desenho manifesta-se num contexto produtivo de 

menor dependência em relação a imperativos ideológicos resultantes da função social de 

construção de uma imagética global através de imagens visuais, bem como expressão 

plástica mais independente em relação a programas formais e de conteúdo. Deste modo o 

desenho como experiência marginal e secundarizada a uma posição de suporte, funciona 

como campo experimental de materialização da ideia e como matéria de manipulação 

plástica, funcionando deste modo como uma narrativa do fazer e do conceber transversal 

ao tempo histórico e independente do espartilho estilístico do historicismo das artes 

visuais. O desenho é visto neste contexto como um processo discursivo que, 

independentemente da sua presença temporal, é manifestação de uma atitude especulativa 

que como fundamento discursivo interage transversalmente no tempo e no espaço entre 

diferentes propostas imagéticas que se desenvolvem comparativamente neste contexto. 

Esta investigação não tem como objetivo nem se estrutura como uma possível 

História do desenho narrativo onde, cronologicamente, se descreveriam particularidades e 

modos operativos de expressão narrativa fechados e catalogados por estilos e períodos, 

sendo os desenhos vistos como testemunhos de uma determinada formalização que se 

situaria na medida de uma aferição comparativa e exaustiva do universo dos desenhos 

realizados num mesmo contexto produtivo. Apesar de pertinente a realização de um estudo 

que configure estes propósitos, reafirma-se que a motivação desta reflexão não reside aqui.  

Esta reflexão pretende integrar uma diversidade de desenhos que se apresentem 

como momentos espaçados na produção pictórica da tradição cultural ocidental, que se 

inserem dentro de uma produtividade e de uma valorização marcadamente homogéneas no 

que concerne à sua intervenção como ato operatório de dimensão plástica e conceptual. Em 

termos de balizas históricas, inserimos o núcleo de desenhos a observar dentro dos 

períodos artísticos que se convencionaram chamar de Renascimento, Maneirismo, Barroco, 
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Neoclassicismo e Romantismo, ou seja a produção do desenho a partir do início da 

proposta Albertiniana até ao advento da fotografia. Assim, pretende-se observar as 

incidências da estrutura narratológica dentro da produção de um desenho que se objetiva 

segundo o convencionalismo clássico da representação pictórica, que parte de um conceito 

de verosimilhança entre a imagem e o objeto representado, formalização que se estrutura 

decorrente de um ponto de vista como organizador de uma discursividade compositiva e 

conceptual da imagem, segundo um ponto de vista que não é só referente à estrutura 

compositiva visual, mas também a uma expressão semântica do olhar. Este processo 

representativo que se organiza em redor de um reconhecimento objetivo entre o objeto 

representado e a sua representação afigura-se, exponencialmente, numa condição de 

verosimilhança que se estrutura não só numa condição visual da perceção mas também 

intelectual. A observação dos processos estruturantes da narratologia visual, segundo estas 

condições e parâmetros, afigura-se como um dos propósitos desta reflexão.  

A escolha dos desenhos que constituem o suporte exploratório de análise desta 

reflexão obedece a um princípio que pretende ser transversal temporalmente e 

imageticamente incluso numa presença que se manifesta derivada de uma temática 

semelhante, como por exemplo o tema da Anunciação, um tema mitológico, ou um 

episódio histórico.  

A questão da temática surge como estímulo a uma análise à estrutura discursiva da 

construção visual, num sentido de leitura da imagem visual, e não de um sentido ilustrativo 

da construção da imagem. A temática é vista como um ponto de partida comum que advém 

de uma verbalização exterior à imagem, que pode vir do texto escrito e da linguagem oral, 

ou de uma tradição imagética de sedimento cultural e social. Partindo da temática para a 

construção da imagem através de uma discursividade plástica segundo um discurso visual, 

importa, não só observar as possibilidades desse desenvolvimento em exemplos 

comparativos dentro de um mesmo contexto produtivo, mas também de forma transversal 

em termos cronológicos, uma vez que a motivação deste estudo parte dos desenhos, como 

produtos intemporais, que se dinamizam em sucessivas leituras. Deste modo, os desenhos 

que são objeto de análise são o corpus documental desta investigação. A aferição de uma 

estrutura narratológica inclusa nos domínios exploratórios que se pretende observar parte 
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dos desenhos como estruturas individualizadas. O processo que se mobiliza 

sequencialmente vai criando uma teia de interelações e de conexões que vai implicar um 

percurso do desenho na sua ligação a outros desenhos e a outras motivações que lhe são 

exteriores, perfazendo um percurso analítico que por fim retorna à condição original, 

observando-se assim a possibilidade de uma narrativa plástica. Esta característica afigura-

se como uma verbalização plástica e imagética que na sua componente especificamente 

individual de discursividade manifesta-se intemporalmente como presença material e como 

presença conceptual. 

A opção de terminar a abrangência exploratória sobre o desenho no momento da 

introdução da fotografia no quotidiano social e como recurso expressivo no campo artístico 

prende-se precisamente pela complexidade que esta relação introduziu no campo das artes 

visuais, nomeadamente as questões que se prendem com conceções de realismo e de 

verosimilhança, e da suposta anulação da função reprodutiva da realidade por parte da 

pintura e do desenho, situação de grande ambiguidade, uma vez que é a tradição imagética 

de visualidade vinda da pintura e do desenho que vai caracterizar a visualidade do realismo 

da fotografia, construindo desta forma uma convenção de realismo. Assim, dada a 

complexidade e a extensão das problemáticas passiveis de observação, remete-se esse 

estudo para uma possível futura investigação de abordagem a esta temática.  

 

Fortuna Crítica. 

 

Desde os anos oitenta do século XX, com maior incidência nos países anglo-

saxónicos, tem-se vindo assistir a uma reflexão e uma abordagem à leitura das obras de 

arte segundo o ponto de vista da narratividade visual. Este estudo e análise tem recaído 

maioritariamente sobre o campo da pintura. 

Os estudos sobre Narrativa em Arte têm vindo a ser divulgados, através da coleção 

intitulada Cambridge Studies in New Art History and Criticism, dirigida por Norman 

Bryson. Fernando António Baptista Pereira em Imagens e Histórias de devoção. Espaço, 

Tempo e Narrativa na Pintura portuguesa do Renascimento (1450-1550) referindo-se ao 

trabalho realizado por Norman Brayson, salienta a importância desta publicação, que 
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reside no facto de ser um veículo de divulgação e de debate no esforço renovador dos 

estudos sobre narrativa visual, a qual pretende delinear uma história da narração por 

imagens, desde a Antiguidade Egípcia ao Renascimento. Esta abordagem pretende-se 

interdisciplinar, relacionando a teoria literária, a antropologia e a história da arte e da 

cultura. Procura ainda fomentar uma atitude ativa e participativa do espectador no diálogo 

com a obra de arte e, sempre que possível, no caso da narratividade visual, revelando o 

narrador ao leitor ou observador. 

Como indica Fernando António Baptista Pereira o Historiador inglês Norman 

Bryson, aponta na sua reflexão para uma consciencialização de uma componente dinâmica 

da análise da obra de arte com o carácter «projetivo» do signo implicando como tarefas 

atribuídas à história da arte não só a reconstituição do contexto original da obra de arte mas 

também a reconstituição da teia envolvente que confere à obra de arte uma dimensão 

transversal através das funções que lhe são atribuídas ao longo do seu período de vida na 

sociedade e na cultura, independentemente do contexto que lhe deu origem. Reforçado pela 

ideia de que «o «então» de qualquer obra de arte só se «revela» no «agora» da sua 

«leitura», conceção de função operativa da imagem que é utilizada nesta investigação e que 

esclarece o motivo da escolha dos desenhos obedecer a um principio que não se enquadra 

numa recolha num contexto de estudo de carácter de uma monografia. Os desenhos são 

olhados e analisados como objetos em “si” que se interrelacionam intemporalmente 

independentemente do seu contexto produtivo, reforçando uma vez mais a não 

intencionalidade do fundamento desta reflexão em não ser uma catalogação ou um 

enumerar exaustivo de exemplos e de reportórios temáticos e estilísticos inscritos e 

fechados em compartimentos que se diferenciam consoante estilos e contextos temporais. 

Norman Bryson evoca uma noção semiótica de representação, definindo a obra de 

arte como uma representação semiológica através de um sistema de signos, quebrando 

desta forma, com a visão tradicional da história da arte baseada no conceito de semelhança 

ou mimesis. Afastando-se da noção da duplicação do referente segundo a tradição 

mimética, reclama uma abordagem do processo no qual a representação indicia os valores 

culturais do momento histórico a que o artista pertence. 
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Deste modo, Norman Bryson desenvolve a ideia de que a pintura, como atividade 

sígnica, se desenvolve no interior da formação social desde o início, negando a ideia de 

que a sociedade se apropriaria ou utilizaria a imagem apenas depois de ela ser gerada, uma 

vez que «a formação social está inerente e imanentemente presente na imagem»4

Não só Norman Brayson se debruça analiticamente sobre a integração das 

problemáticas relativas à visualidade da imagem como expressão linguística e 

estruturalmente dinâmica de produtividade discursiva, como Mieke Bal, Louis Marin ou 

Michael Fried, só para citar alguns, interrelacionam a construção das imagens com 

processos discursivos que integram uma conceção narratológica na produtividade de uma 

determinada visualidade. A título de exemplo, Mieke Bal indica que «reading is unifying 

in itself», convocando deste modo o processo de leitura a uma construção hermenêutica 

que transpõe para o próprio processo construtivo de desenho, reconfigurando o estado 

imagético e de visualidade da imagem. Louis Marin, ao referir-se «une peinture triple de 

pinceau, de parole et de signification», indicia uma componente intersubjetiva da imagem, 

como construção de um processo inter-relacional que vai além da materialidade superficial 

da imagem na constituição de um sentido. A visualidade é assim um processo que convoca 

estímulos diversificados que operam numa realidade intelectual que se dinamiza nesse 

encontro. Michael Fried relaciona a dinâmica discursiva da imagem consoante a posição 

operativa do espetador, termos como «image of theatricality» e «image of absorption» 

estipulam uma relação que convoca o olhar do espetador a uma atitude de assistir ou de 

participar consoante uma discursividade narratológica da imagem.  

.  

No panorama nacional, as recentes teses de doutoramento de Américo Marcelino e 

de Artur Ramos bem como de Francisco Paiva são alguns exemplos de uma incidência 

especulativa sobre o desenho, configurando-se numa contextualização reflexiva que incide 

sobre o desenho não só como processo plástico e artístico, mas como fundamento 

interrogativo sobre uma presença e uma atividade conceptual que se constrói numa 
                                                             
4 Norman Brayson de acordo com estudo realizado por Fernando António Baptista Pereira, que temos 
seguido nos parágrafos anteriores: PEREIRA, Fernando António Baptista, Imagens e Histórias de devoção. 
Espaço, Tempo e Narrativa na Pintura portuguesa do Renascimento (1450-1550). Tese de doutoramento, 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2001. p. 41. Ver também artigo do mesmo autor Da 
narrativa na Arte. Espaço – tempo figurativo e istoria na pintura pós-medieval, em, DIAS, Isabel Matos 
(organização), Estéticas e Artes. Controvérsias para o século XXI, Lisboa:Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, 2003. ISBN: 972-8531-26-5. p. 279 
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autonomia de carácter, num processo que proporciona um redimensionamento do desenho 

em relação à sua posição como atuante de uma determinada discursividade na longa 

tradição artística.  

Nestas três reflexões5

 

 encontram-se ecos de uma dimensionalidade operativa do 

desenho que se organiza numa exclusividade discursiva, não se tratando de reflexões sobre 

o desenho como percurso só de um sentido aspético, mas sim como estrutura que concebe 

a visualidade como um processo intelectual. Américo Marcelino desmonta os sistemas e 

mecanismos de reprodutibilidade da realidade, através da depuração de uma discursividade 

lírica da imagem, convertendo o processo relacional entre a captação da realidade e 

subsequente construção física da imagem numa estrutura que se apoia num 

convencionalismo como expressão intelectual e imagética dentro de uma determinada 

convenção de realismo, estruturando, assim, o desenho na sua individualidade como 

expressão exógena a uma realidade evocativa, funcionando o desenho como um processo 

em si mesmo. Artur Ramos, por outro lado, partindo de uma reflexão em torno de uma 

temática, o autorretrato, transforma a temática numa matéria verbalizável do processo 

plástico como materialização dessa plasticidade numa conceptualização sobre a identidade. 

O narcisismo da autorreflexão da imagem do desenhador é um processo que fornece a 

forma e o sentido mas, em simultâneo, é a materialização de uma presença que se 

transforma no outro precisamente no momento do encontro entre conteúdo e forma, entre a 

plasticidade do conceito formal e a matéria como experiência fugaz da existência. 

Francisco Paiva reconduz a problemática da hierarquia das artes, e contrapõe a divisão de 

Lessing entre as artes do tempo e as artes do espaço à luz da experiência performativa do 

desenho na contemporaneidade.  

Metodologia. 

Em termos metodológicos, apresentam-se dois momentos distintos na aferição dos 

critérios que estruturam as problemáticas enunciadas. Numa primeira instância, 

                                                             
5 ´Nomeadamente, no caso de Artur Ramos, «Retrato: O desenho da presença» de 2007, relativamente a 
Francisco Paiva, «El Tiempo, Parámetro del Dibujo» de 2008, e por fim em relação a Américo Marcelino, 
«Da Semelhança no Desenho, representação e Dispositivos ópticos em Imagens Desenhadas» de 2011. 
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apresentam-se três questões que situam a visualidade do desenho segundo uma perspectiva 

narratológica, sendo num primeiro caso a procura das afinidades entre a leitura de uma 

imagem e a leitura textual através do carácter operatório da comparação entre a leitura de 

uma página escrita e a leitura de um quadro, observando, segundo uma perspectiva 

semiótica o funcionamento da visualidade e da leitura dentro de uma discursividade visual. 

A segunda questão problematiza a aferição dos níveis de proximidade e de diferenciação 

dentro do campo teórico dos dois tipos de leitura e de que forma se relacionam e se 

influenciam reciprocamente. A terceira questão situa as possibilidades e interroga-se sobre 

os modos como o desenho se manifesta como expressão de uma discursividade visual e 

como narrativa visual. O segundo momento que organiza as problemáticas enunciadas, 

parte da análise de um conjunto de desenhos que se estruturam como o núcleo de 

investigação, aferindo através de processos analíticos as várias vertentes projetivas de uma 

narratologia visual como expressão e como instrumento projetivo de uma conceptualização 

de conteúdos semânticos exógenos à formalização aspética. Após este processo analítico, 

pretende-se isolar o desenho na sua componente formativa e observar, numa consistência 

material e imagética, os fundamentos de uma narratividade plástica como discursividade de 

um processo construtivo. 

A tese apresenta-se dividida em dois volumes, o primeiro incorpora o corpo de texto 

da investigação. O segundo volume integra o conjunto de imagens (estampas) que 

constituem o corpo de base da análise.  

Em termos de metodologia de análise das imagens que constroem o núcleo 

documental da tese, estas são, no decorrer do corpo da tese, referidas como estampas. São 

apresentadas, em anexo, num conjunto sequencial e numa dimensão superior, 

proporcionando desto modo uma melhor leitura das imagens a que o texto reporta, 

possibilitando uma observação comparada entre a imagem e o texto analítico. Estas 

imagens são apresentadas ordenadas segundo a numeração de entrada no decorrer do corpo 

do texto. As imagens que se apresentam no corpo da tese são esquemas interpretativos 

realizados pelo autor que se estruturam com o intuito de salientar as competências 

geométricas e compositivas, de forma a auxiliar na despistagem da narratividade dos 

desenhos e pinturas analisadas. São também apresentadas algumas ampliações de 
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fragmentos das imagens analisadas de forma a complementar o processo analítico que se 

expõe. Estas imagens apresentam-se integradas no corpo do texto e funcionam como 

suporte e auxiliar visual da exposição analítica que se perfaz. 

 

Plano. 

 

A estrutura do corpo da tese apresenta-se segundo uma divisão em quatro partes 

organizadas em sete capítulos divididos por onze secções. A 1ª Parte, intitulada 

«Narrativa/Narrativa Visual» é composta pelo Capítulo I, «A Narrativa como modo e 

representação», que se subdivide pelas secções (1.1) O discurso narrativo como 

representação, (1.2) O tempo e o espaço, enquadramento e perceção, (1.3) A narrativa, o 

tempo e o espaço e a sua representação, práticas, modos e géneros, e (1.4) A narrativa 

como representação e discurso de poder. 

A 1ª Parte visa contextualizar as problemáticas gerais relacionadas com os processos 

da construção narrativa e os seus modos como discurso e representação. Esta fase inicial 

tem como intenção contextualizar a construção narrativa e subsequentemente a narrativa 

visual de acordo com as teorias, modos e conceções de narrativa que derivam dos estudos 

noutros campos, nomeadamente da literatura e dos estudos literários. Pretende-se nesta 

análise relacionar e observar de que modo essas conceções se manifestam na construção de 

uma narrativa visual, e simultaneamente aferir as formas diferenciadas e específicas que 

poderão existir na conceção de uma narrativa de cariz visual. A abrangência deste vasto 

campo obedecerá a um propósito que visa a transversalidade no tempo e no espaço, na 

busca de possibilidades, optando por um panorama distanciado que não se pretende 

conceber como descrição e evolução cronológica, não se restringindo a um particular e 

detalhado período cronológico nem a um específico tempo histórico, tema ou autor. 

O capítulo I, «A narrativa como modo e representação», organiza-se dividido por 

quatro secções. Na primeira secção, O discurso narrativo como representação, visa situar 

a narrativa de acordo com as conceções de cariz teórico sobre o conceito de narrativa que 

deriva sobretudo do campo literário, procurando contextualizar esta questão dentro de um 

universo da produção artística, apontando os caminhos que decorrem transversais a 
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diferentes expressões artísticas, verificando interações e influências possíveis. Esta análise 

incidirá sobre os modos e formas de narrativa dentro de um contexto geral do pensamento 

de tradição ocidental, efetuando uma observação transversal às artes cénicas e à literatura. 

Na sequência destas problemáticas, a integração, à luz dos conceitos observados, da 

questão que coloca a dimensão narrativa num contexto de artes visuais, o que a caracteriza 

e como se fundamenta. 

Neste processo de aferição surge um enunciar de caminhos de análise e de 

exploração, apresentando exemplos que possibilitem o confronto e que configurem 

situações em que se pode verificar uma estrutura intencional narrativa em oposição a casos 

em que tal não se verifique. Para este propósito serão abordados exemplos dentro da 

produção do desenho e no campo da pintura. Neste contexto, apresenta-se a intenção de 

estipular a abrangência da investigação no campo do estudo narratológico bem como 

clarificar a terminologia específica a adotar no decorrer da investigação.  

Na segunda secção, O tempo e o espaço. Enquadramento e perceção, pretende-se 

observar de que forma as conceções de tempo e de espaço ao longo dos períodos históricos 

se caracterizaram, verificando de que modo se manifesta essa influência na narratologia. 

Esta análise incide sobre os modos e motivos que proporcionaram a transição para 

diferentes abordagens e conceções, com o intuito de verificar as influências que ocorreram 

sobre a conceção do espaço de representação, sobretudo as implicações ideológicas daí 

decorrentes. 

Na terceira secção, A Narrativa. O tempo e o espaço e a sua representação. Práticas, 

modos e géneros, retorna-se às questões, inicialmente equacionadas, relativas à 

interrogação o que é uma narrativa visual?, através da abordagem às relações operadas 

entre espaço de representação e de espaço como conceção de lugar e de presença. Neste 

contexto pretendemos observar diferentes abordagens a uma mesma temática de modo a 

expor diferentes processos de construção narrativa. Ainda dentro deste núcleo de análise, 

fazemos referência às categorizações tradicionais dos modos narrativos, Religioso, 

Histórico e Ficcional. 

A quarta secção, A narrativa como representação e discurso de poder, incide sobre 

os processos construtivos e discursivos da narrativa nos seus aspetos conceptuais e 
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imagéticos configurados num discurso de poder e nos processos de apropriação dessa 

discursividade como modo de construção ideológica e como recurso de um discurso de 

poder. 

A 2ª Parte, intitulada «Tratados e Meios Técnicos», é composta pelo Capitulo II, e 

focaliza-se nas componentes técnicas, tanto ao nível material e plástico, como ao nível dos 

conceitos e das mentalidades, dentro da produção gráfica do desenho. Neste contexto 

apresenta-se a intenção de integrar o desenho dentro da sua especificidade de atuação e de 

expressão, com o seu vínculo a uma conceção de cariz narrativo. 

O IIº Capítulo, «O desenho como meio» será dividido por três secções. A primeira 

secção, Os meios e processos materiais e técnicos incide sobre a análise e descrição dos 

diferentes processos técnicos e materiais aos quais o desenho recorre. Esta análise visa 

sobretudo equacionar e enquadrar os processos plásticos do desenho como 

intencionalidade subjacente a um raciocínio formal e conceptual. 

Na segunda secção, Os recursos conceptuais. Teoria da representação, são objeto de 

análise os diferentes recursos conceptuais/ teóricos e canónicos que se desenvolveram no 

contexto temporal dos exemplos observados, com referências à tratadística. Nesta secção 

pretendemos fazer o confronto teórico entre os processos gráficos e plásticos anteriormente 

debatidos, a mancha, a linha, a geometria e a cor através da demonstração de diferentes 

modos de desenho, e o possível enquadramento em relação a uma estrutura narrativa. Esta 

análise resulta de abordagem transversal aos diversos períodos artísticos. 

A terceira secção, com o título O desenho como expressão e modo de narrativa, 

apresenta-se como confluência dos meios e processos do desenho orientado pelas diversas 

vertentes abordadas, como interrogação sobre como se articula a conceção do desenho, 

incluso num contexto de construção narrativa. Neste sentido apresenta-se o recurso a 

exemplos temáticos anteriormente referidos, segundo a expressão gráfica do desenho, 

interrogando e equacionando sobre qual o modo em que as diferentes expressões e opções 

gráficas e plásticas se concebem na adequação a um discurso sobre tempo e espaço, e 

como se processam neste contexto as relações entre forma e conteúdo. 

A 3ª Parte é composta pelos Capítulos III e IV, e apresenta-se com o título «Modos 

compositivos». Esta parte integra os resultados do desenvolvimento reflexivo dos capítulos 



14 

anteriores. Este momento de confluência visa conduzir esta reflexão para caminhos que 

permitam observar e discernir os modos e consequências da presença de um sentido de 

narratologia, na qual resulte na expressão de uma intencionalidade que se concebe como 

encenação e como artificio. 

O Capítulo III, «O espaço, como palco e como cenário» pretende abordar os métodos 

e processos compositivos como ordenadores e formadores de uma imagem que se 

fundamenta subordinada a determinadas visões e conceções de espaço. De acordo com 

estas orientações serão objeto de referência as questões que problematizam a articulação 

entre a perspectiva, como reguladora da construção compositiva, e a apropriação que a 

perspectiva sofre através da manipulação que resulta de uma expressão compositiva. 

Dentro deste propósito, são observados os processos de rutura resultantes das transições 

dos finais da Idade Média para o Renascimento, do Renascimento para o Maneirismo, do 

Barroco para o Neoclassicismo e por fim do Neoclassicismo para o Romantismo, 

analisando deste modo a composição na sua vertente «científica» e a subtil imposição em 

que transporta essa regulação para uma dimensão de consciência ilusória. 

Pretende ainda desenvolver a abordagem aos modos como conscientemente se opera 

uma apropriação do espaço representado ou evocado que se motiva emanado de um 

discurso plástico e/ou conceptual. O espaço que ancorado ao referente se transforma num 

espaço plástico resultado de um impulso de cariz expressivo sendo observado ainda neste 

contexto as relações que se operam entre fantasia e imaginação, e a forma como 

contribuem na configuração desses novos espaços. 

Por fim concretiza-se na observação e análise de exemplos no campo da pintura e do 

desenho que remetam para as situações abordadas e para as problemáticas enunciadas, e 

que se situem dentro do período cronológico que se pretende abordar, do Renascimento ao 

Romantismo. 

O Capítulo IV, «O desenho como instrumento de representação narrativa», 

apresenta-se dividido por duas secções. Neste capítulo é feita referência dentro da 

produção do desenho, às diferentes intencionalidades subjacentes a uma conceção que se 

apresenta como suporte, ou como ato isolado numa conceção de cariz narrativo. 
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A primeira secção, O desenho integrado, pretende relacionar o desenho concebido 

dentro de um processo executório integrado num processo de pintura, como estudo e como 

suporte, verificando quais as diferenças subjacentes entre o produto final e os diferentes 

momentos de execução no que se refere aos modos de conceção do discurso narrativo e do 

discurso plástico. 

A segunda secção, O desenho autónomo, vai abordar a construção de um desenho 

que se apresenta como objeto individual, reequacionando as problemáticas que se 

relacionam com os graus de acabamento. A 4ª Parte, «Ficções», é composta pelos 

Capítulos V e VI. Nesta parte pretende-se relacionar e refletir sobre o modo como o 

recurso a uma construção narrativa se manifesta como meio e processo de um discurso 

ficcional, que se apresenta intencional, tanto numa vertente de uma ficção acerca de um 

referente, como da ficção do próprio ato plástico, na forma e no conceito. 

O Capítulo V «A Ficção» apresenta-se dividido por três secções. Este capítulo 

pretende observar em que motivações distintas de representação se opera um discurso 

ficcional e como se estrutura a encenação dessa ficção no contexto das artes plásticas.  

A primeira secção, intitulada A ficção do Eu – O autorretrato, observa a construção 

do autorretrato como fundamento de uma experiência de carácter formativo no campo 

plástico que se adequa, no campo ficcional a uma narrativa de uma presença.  

A segunda secção, A ficção do Outro – O retrato, tem como intenção, procurar 

definir através da análise de diversos retratos em contextos diferenciados, os processos em 

que se configura uma encenação e/ou ficção sobre e/do outro. Observar de que forma essas 

intencionalidades se transformam numa conceção que se estruture como uma narrativa, 

uma narrativa derivada do referente ou uma narrativa autónoma que se constrói sobre o 

referente. 

A terceira secção, A Ficção dos Outros e dos Lugares – Social e Civilizacional, a 

paisagem e os territórios, aborda as relações entre o posicionamento do artista a obra e o 

contexto social em que se inserem, artista e obra, observando a relação de aproximação e 

de distanciamento entre o artista e o motivo, e a motivação interessada/desinteressada em 

relação ao referente. O Capítulo VI, que se intitula «O desenho como narrativa plástica», 

apresenta-se como um momento reflexivo sobre o desenho que se recria na sua dimensão 
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plástica e que em simultâneo se vai transformando num discurso autónomo e que se 

organiza numa narratologia de presença.  

A conclusão apresenta-se como um momento integrador dos conceitos que se foram 

edificando e surgindo ao longo dos capítulos da tese, funcionando deste modo como uma 

síntese final da sequência de demonstração que é feita ao longo do texto. 
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Capítulo I 

A Narrativa como modo e representação. 

 

«What we have to understand is that the act of recognition 

that painting galvanizes is a production, rather than a 

perception, of meaning. Viewing is an activity of 

transforming the material of the painting into meanings, 

and that transformation is perpetual: nothing can arrest 

it» 

Norman Bryson 

 

1.1. O discurso narrativo como representação. 

 

 

De acordo com as diversas designações do termo narrativa que derivam sobretudo 

dos estudos literários6

                                                             
6 «O termo narrativo pode ser entendido em diversas aceções: narrativa enquanto enunciado, narrativa como 
conjunto de conteúdos representados por esse enunciado, narrativa como ato de os relatar e ainda narrativa 
como modo, termo de uma tríade de «universais» (lírica, narrativa e drama) que desde a Antiguidade, e não 
sem hesitações e oscilações, tem sido adotada por diversos teorizadores.» REIS, Carlos , LOPES, Ana 
Cristina M.- Dicionário de Narratologia: Coimbra: Edições Almedina, 201. ISBN 978-972-40-1355-8. p. 
271 

, para o desenvolvimento desta reflexão, será predominantemente 

utlizada a designação de narrativa entendida como modo, de acordo com a conceção na 

qual o «[…] modo rege a «regulação da informação narrativa»; «pode com efeito, contar-

se mais ou menos o que se relata e contá-lo segundo tal ou tal ponto de vista». 

Compreende-se, assim, que ao modo digam respeito os problemas da representação 

narrativa, não exatamente na aceção lata que podemos atribuir ao termo representação, mas 

no sentido preciso de seleção quantitativa e qualitativa daquilo que é narrado; daí que no 

modo se integrem as questões atinetentes à determinação da distância e de perspetiva 
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narrativa, conexionando-se com esta última a implicação subjetiva do narrador no discurso 

que enuncia (…)»7

A intervenção de carácter subjetivo que a narrativa sofre através da interação com o 

narrador, que no caso das artes visuais, ao contrário da literatura, o narrador é em 

simultâneo o autor

. 

8, vincula a representação a uma expressão que deriva de determinada 

consciência interpretativa, uma vez que neste caso o visível na sua aparência superficial 

remete para um sistema subjetivo que nunca é neutro. O distanciamento entre autor e 

narrador que o estilo literário proporciona possibilita uma variedade de recursos 

expressivos e uma diversidade de modos de exploração narratológica que podem num jogo 

de aparências subverter uma intencionalidade interpretativa por parte do autor, sendo este 

aspeto usado comummente como recurso ou como instrumento manipulatório dependendo 

da intenção do autor. Esta situação pode ser exemplificada na reflexão de Le Brun quando 

se questiona sobre as formas de expressão comunicacional através de uma abordagem 

narratológica a uma mesma temática, neste caso dentro da categoria de relato histórico, 

segundo as vertentes literárias e pictóricas, quando indica, «The historian communicates by 

an arrangement of words by a succession of discourse which builds up the image of what 

he has to say, and he is free to represente events in any order he likes. The painter, having 

only an instant for his communication… sometimes finds it necessary also unite several 

incidents from different times, to render his scene intelligible»9. É na problemática da 

“inteligibilidade” referida por Le Brun que reside em grande parte as questões relativas aos 

processos narratológicos na construção visual das imagens, a complexidade da articulação 

entre o modo e a forma como se estruturam e se organizam essas imagens, que só se 

realizam organizadas dentro de um sistema discursivo, uma vez que o inteligível só se 

concretiza quando o figural10

                                                             
7 IDEM, Ibidem. p.237 

 se converte em discursivo.  

8 «Author is from “actor”, which is from “augere”, to increase, produce or originate» BRYSON, Norman, 
Holly, Michael Ann, MOXEY, Keith - Visual Culture, Middletwon, Wesleyan University Press, 1994, p.391 
9 BRYSON, Norman – Word and Image, French painting of the Ancien Régime. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011. ISBN 978-0-521-27654-2. p.85 
10 O conceito de figural é usado de acordo com a terminologia Bryson, « By the ‘figural’ aspect of an image, 
I mean those features which belong to the image as a visual experience independent of language – its ‘being-
as-image’. »IDEM, Ibidem. p.6 
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Importa referir que o termo discurso é entendido como sinónimo de processo, e que 

no contexto da narratologia surge como domínio autónomo à história, ou seja ao motivo ou 

ao referente narrado. Assim a relação que se estabelece entre os conteúdos que são objeto 

de narração (o motivo, a história e os modos da sua representação) e a expressão desses 

conteúdos (o discurso) apresenta-se como a principal dimensão reflexiva desta análise. 

Deste modo o autor pode abordar o processo de representação segundo duas 

possibilidades, como dramatização, em que o motivo, o referente, a história, é descrito e 

exibido para ser entendido e percecionado como exibição de si mesmo segundo um ponto 

de vista, e como manipulação, no qual a representação se constrói através da desconstrução 

ilusória do motivo dentro das lógicas representativas que o constituem, concebendo-se 

assim como um discurso paralelo que se insinua imerso na aparência, «[…] A inscrição do 

discurso é a transcrição do mundo e a transcrição não é reduplicação, mas 

metamorfose.».11

No contexto das artes visuais, e neste caso dentro da especificidade da produção 

pictórica e do desenho, os processos narratológicos

 

12 configuram particularidades que se 

distanciam das lógicas narrativas do texto escrito. Sendo o conceito de narrador o que mais 

se destaca. A sua posição em relação à narrativa concebe-se através de uma dupla 

dimensão. Por um lado o narrador é o próprio autor13

                                                             
11 RICOEUR, Paul, Teoria da Interpretação, Edições 70, Lisboa, 1987 p.53 

, o que redimensiona a sua 

intervenção, uma vez que se desdobra pela atuação, em primeiro lugar, de construtor da 

narrativa (apresenta os elementos de forma neutral que permitam ler a narrativa), e por 

outro a intervenção subjetiva que constitui a forma como a narrativa é narrada. Esta 

situação é um afastamento notório em relação à narrativa literária, na qual o autor pode ser 

ou não ser narrador e em que pode dividir a narrativa por diversos narradores o que permite 

12 «A narratologia é a ciência que procura formular a teoria das relações entre texto narrativo, narrativa e 
história», «A narratologia é o estudo da forma e funcionamento da narrativa» REIS, Carlos, LOPES, Ana 
Cristina M.- Dicionário de Narratologia, Ob. Cit., p. 285. Neste caso pretende-se estender este campo de 
análise às práticas narrativas do desenho e da pintura. 
13 O conceito de autor aqui usado remete para a noção de escritor em oposição de escrevente segundo R. 
Barthes, que facilmente pode ser transposta para a noção de autoria nas artes visuais. «(…) o autor literário 
corresponde à entidade a que R. Barthes chamou «écrivain», distinguindo assim o escritor de escrevente « O 
escritor é aquele que trabalha a sua palavra (…). A atividade de escritor comporta dois tipos de normas: 
normas técnicas (…) e normas artesanais (…); por sua vez, os escreventes «são homens “transitivos”; 
postulam um fim (testemunhar, explicar, ensinar) para qual a palavra não é mais do que um meio; para eles, a 
palavra suporta um meio, mas não o constitui» REIS, Carlos, LOPES, Ana Cristina M. – Ob. Cit., p.39. 
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apresentar diversos e diferentes pontos de vista, motivando assim um condicionamento da 

leitura e permitindo um controlo sobre os momentos da narração, inclusive a um nível de 

temporização. A posição do narrador não é por isso nunca de neutralidade, em virtude da 

sua forma de atuação e de intervenção refletir um determinado ponto de vista do autor 

(como pintor/desenhador). Estas duas dimensões invariavelmente acabam por se confundir 

e se fundir, alternando-se por instantes de focalização na qual é redimensionada em 

alternância a intervenção do autor/narrador. Este duplo sentido bifurca na intervenção 

prática em que consiste a existência das imagens, como aparência da coisa e como 

aparência de si mesma. 

O texto literário recorre a palavras, o desenho e a pintura constroem-se através de 

imagens, «the difference between text and image is flagrant. The text presents 

significations, the image presents forms.»14 Sem ser o motivo desta reflexão categorizar e 

analisar diferenças entre texto escrito e imagem pictórica, serve no entanto esta referência 

como contextualizante das problemáticas, tanto a nível da prática como dos conceitos, que 

interagem na conceção de um desenho que se estrutura partindo de uma intencionalidade 

narrativa. A esta relação, Jean-Luc Nancy refere « Each one shows something (o texto e a 

imagem): the same thing and yet a different thing. By showing, each ones shows itself, and 

therefore also shows the other one across from it and facing it. It therefore also shows itself 

to it: image shows itself to text, which shows itself to image»15

Nesta lógica, a ambivalência em que se estruturam os conceitos de imagem e de texto 

(escrito), permite o desdobramento de possibilidades de confluência de conceções de 

índole narrativo oriundo dos estudos literários, no que se relaciona com os aspetos de 

presentificação das imagens, e na subsequente disponibilização de novas leituras que essas 

. Neste contexto da 

produção gráfica do desenho como prática narrativa, as formas são aparência da coisa, 

funcionando como sua representação e em simultâneo como representações, a 

ambivalência das intencionalidades de mostrar e de contar radica em parte a especificidade 

de uma imagem estruturalmente narratológica. 

                                                             
14 NANCY, Jean-Luc – The Ground of the Image. New York: Fordlham University Press, 2005. ISBN 978-0-
8232-2541-5, p.63. A posição de Nancy reflete o primeiro nível de abordagem sobre esta relação, as formas 
na sua componente plástica são elas também produtoras de significação quando organizadas dentro de um 
sistema de discurso plástico. 
15 IDEM, Ibidem. p.3 
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imagens proporcionam. Deste modo a imagem lida como um texto redimensiona a 

abrangência da estruturação da narrativa visual, no qual a imagem funciona como 

presentificação de imagens anteriores e subsequentes. A este propósito Mieke Bal 

específica a atuação da imagem nestes parâmetros, fundamentando o conceito de texto no 

contexto destas problemáticas, referindo, «The concept of text will be used in a rather 

casual but vitally operative sense here to mean a combination of elements leading to a 

semiotic events – acts of Reading – a combination that is structured enough to be perceived 

as a whole and materially presented as complete. Thus defined novels, poems, drawings, 

and paitings are texts.»16

De acordo com as lógicas de produção narrativa em que o desenho se vai envolver, a 

manifestação dos seus processos construtivos vai-se organizar por diferentes estratégias e 

soluções de acordo com dois sentidos orientadores, o ângulo de abordagem e a motivação.  

 

Sendo ângulo de abordagem o que se refere ao modo como a narrativa é exposta e 

traduzida, o ponto de vista por parte do autor, como é referido por Mieke Bal à relação que 

se estabelece entre um processo de «visão» e uma presentação dos elementos 

percecionados, o qual à partida é uma questão de ponto de vista, que à partida já está 

condicionado, uma vez que entre os elementos que se veem e o processo como os mesmos 

são apreendidos efetua-se uma contaminação que não é neutral17

A motivação enquadra o espectro largo da contextualização, do ponto de vista 

externo que condiciona a forma e o modo como a narrativa se concebe, em que se incluem 

modelos e modos de ação e de pensamento inerentes a contextos específicos e só 

discerníveis através de uma distanciação de espaço e de tempo, uma vez que ao contrário 

da situação anterior não se manifestam como intervenção consciente, mas como 

formalização de um determinado enquadramento. O olhar sobre as imagens sustenta-se 

sobre duas realidades, de uma forma direta e de uma forma indireta. A forma direta ocorre 

.  

                                                             
16 BAL, Miek, Reading Rembrandt, Beyond the Word-Image Opposition. Amsterdam: Amsterdam Academic 
Archive, 2006. ISBN 90-5356-858-1, p. 121 
17 A este propósito Mieke Bal centra o seu pensamento em relação à narratologia, através do termo 
focalização. « I will use the term “focalization” to refer to the relationship between the elements presented – 
that which is “seen” or perceived – and the vision through which they are seen or presented. (…) Narrative 
theory, as it has been developed during of the course of this century, has produced various labels for the 
concept of “focalization”. The most common one is “point of view” or “narrative perspective”, although 
“narrative situation”, “narrative view-point” and “narrative manner” have also been used.», BAL, Mieke – 
Looking in the art of viewing. London, Routledge, 2004. ISBN 9-0570111-23, p.43 
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através da presentação da imagem e o confronto que se estabelece entre o contexto dessa 

experiência a nível preceptivo e a nível intelectual. Este confronto opera-se através da 

conexão entre o que é percecionado e a filtragem mental que ocorre neste processo, relação 

essa, que por sua vez se desdobra por diversos instantes transversais ao tempo e ao espaço, 

condição que redimensiona a perceção da imagem a duas dimensões.  

A perceção direta das coisas são as coisas elas próprias, e o entendimento da coisa é 

condicionado pela visão mental que se opera após o primeiro instante. O entendimento da 

coisa inicia um processo de autonomização em relação à perceção inicial e imediata, após 

o instante primeiro da perceção, que através deste processo se vai desdobrar por instantes 

sucessivos e progressivos cada vez mais mentalmente dependentes.  

A forma indireta opera segundo os mesmos princípios, no entanto introduz a 

componente da intencionalidade conceptual enquadrada na sua produção, sendo necessário 

um processo de deslocação para a posição do autor e do espetador nos contextos da sua 

produção. Trata-se de um processo constituído de possibilidades, um ato de memória18

Dentro das possibilidades de uma categorização de desenho de estrutura narrativa 

verifica-se a existência de três situações diferenciadas. Numa primeira situação encontra-se 

um tipo de desenho no qual a sua conceção é intencional e procura ser uma transposição de 

uma narrativa, geralmente de uma narrativa literária, no entanto esta transposição, apesar 

da aplicação de códigos semânticos de correspondência formal, não se resume a uma mera 

ilustração da forma e do conteúdo do texto, mas sim, funcionando como uma ilustração da 

ideia, distinguindo-se de desenhos de carácter transitivo, que assumem uma condição de 

testemunho. Numa segunda situação encontram-se desenhos que na sua conceção 

articulam o propósito narrativo centrado na ideia e não numa transposição formal de 

correspondência direta, o que é narrado é o que não é visível, mas sim intuído, no qual se 

incluem as alegorias

.  

19

                                                             
18 “Memory” is an act of “vision” of the past, but as an act it is situated in the memory’s present. It is often a 
narrative act: loose elements come together and cohere into a story so that they can be remembered and 
eventually told.» IDEM, Ibidem. p.47-48  

. Numa terceira situação desenhos em que a ancoragem à narrativa é 

a motivação de uma experiência e de uma exploração plástica e conceptual e em que por 

vezes a sua formalização é um exercício de desconstrução do referente.  

19 Alegoria entendida como «(…) allegory is an extend metaphor; it is a reading based on the continuous 
similiraty or contiguity between its vehicle (…) and its tenor.» 
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Dentro destes propósitos, a escolha e análise dos exemplos que se seguem, surgem 

como instantes pontuados num mesmo momento histórico e cultural, e que se apresentam 

como motivadoras das questões enunciadas, não com o sentido de uma seriação e de 

catalogação de obras e autores e não abrangendo toda uma série de possibilidades.  

Dentro dos parâmetros de análise procurou-se também aferir os graus de relação 

entre o motivo narrativo e a sua expressão no processo de mediação que se opera no ato da 

sua transposição, no qual se verifica um processo progressivo de autonomia por parte do 

desenho.  

Em termos de abordagem narratológica, Cinco cenas do Génesis (Estampa 1), 

desenho da autoria de Maso Fineguerra, executado entre os anos de 1455-64, apresenta 

uma construção narrativa ancorada a um referente literário, neste caso a textos do antigo 

testamento. A conceção narrativa deste desenho processa-se através de representação de 

instantes fragmentados da narrativa geral que, lidos na sua globalidade, permitem 

perspetivar o sentido global da história narrada.  

A composição é composta por um conjunto de cinco cenas, sendo quatro delas 

descrições de momentos específicos da narrativa do Antigo Testamento que relatam o 

momento da criação de Eva, A tentação, a expulsão do paraíso e a morte de Abel e uma 

cena panorâmica, Adão e Eva depois da expulsão. Esta última funciona como pausa 

rítmica a nível percetivo, impondo-se como elemento gravitacional de toda a composição, 

que ao contrário das outras cenas, distende-se por uma temporalidade indeterminada.  

Em termos compositivos, a inclusão das várias cenas obedece a uma estrutura que 

fragmenta o espaço da representação em diversos momentos que se interligam 

plasticamente através de um condicionamento do olhar. A composição organiza-se em 

primeira instância por uma separação entre a parte superior e inferior, através de uma 

horizontal que acompanha a descrição vegetalista do paraíso e a fratura geográfica do rio 

que separa a paisagem de abundância orgânica da rudeza e esterilidade da paisagem que se 

encontra fora do paraíso. Esta divisão isola as cenas da criação de Eva (à esquerda) e da 

tentação (no centro). A cena da expulsão (à direita) embora se encontre na parte superior 

apresenta-se como momento de ligação, em termos visuais, de transição entre a parte 

superior e inferior da composição.  
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Na parte inferior encontra-se a representação da primeira família (à direita), Adão, 

Eva e os filhos Cain e Abel em criança. Esta cena relata e descreve os labores e em que se 

intui o tipo de existência a que foram condenados. À esquerda da composição surge 

representada a cena da morte de Abel. 

A composição é organizada de modo a permitir uma leitura que acompanha 

cronologicamente o desenvolvimento dos episódios relatados. Desta forma a leitura inicia-

se na parte superior esquerda, deslocando-se para a direita para depois infletir para a zona 

inferior direita, terminando numa deslocação para a inferior esquerda, como se pode 

observar na [Fig.1]. 

O modo como são construídos e distribuídos os fragmentos narrativos, permite em 

termos de orientação e condicionamento do olhar, uma marcação e pontuação rítmica a 

nível percetivo que produz momentos de pausa, contribuindo deste modo para a leitura 

individual de cada cena dentro da dinâmica geral de toda a composição. 

O ritmo de leitura resulta da forma como são incorporadas as diferentes figuras no 

espaço da representação. O espaço representado está confinado a um plano e surge como 

elemento neutral e secundário, funcionando como elemento de contextualização, com a 

exceção da representação do rio que atua com um duplo sentido, em termos formais e 

simbólicos de separação entre a parte superior da composição e como separação entre o 

homem antes e depois da queda, sendo que a profundidade em que a paisagem se desdobra 

em pouco ou nada interfere com a posição das diferentes personagens, que são 

representadas num mesmo plano e numa escala aproximada.  

Como se pode observar na [Fig.2], o arranjo rítmico que é proporcionado pelas 

posições verticais e oblíquas das diferentes personagens orientam a progressão da narrativa 

mas que em simultâneo concebem a estrutura compositiva geral da imagem.  

As colocações das figuras na vertical constroem-se como momentos rítmicos de 

pausa, a obliquidade inclinada para a direita implica dinamismo e aceleração à 

temporalização do olhar (a relação que se estabelece entre a inclinação para a direita com a 

perceção de uma dinâmica de movimento reside numa questão cultural no qual a leitura 

textual da esquerda para a direita se inclui), as oblíquas com inclinação para a esquerda 
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refreiam esta dinâmica e redirecionam o olhar para a composição impedindo a sua 

dispersão. 

 
 

 
[Fig.1] Maso Fineguerra, Cinco cenas do Génesis, (esquema interpretativo) 

 

 

 Na primeira cena representada, a criação de Eva, a inclinação de Eva em contraste 

com a posição de Adão impulsionam o olhar para a direita, o qual sofre uma pausa na 

figura de Deus, situação que fomenta uma paragem na transição para a segunda cena, A 

tentação, no qual o olhar fixa-se e distende-se numa temporalização superior à das 

restantes zonas da composição. Esta impressão é acentuada pela colocação na zona central 

da composição, transformando esta cena como a cena central da narrativa, pois o momento 

transgressor do contacto com a árvore do conhecimento é o momento clímax na narrativa 

da queda do Homem e da expulsão do paraíso de Adão e Eva. 

De seguida a leitura sofre um novo impulso dinâmico, a obliquidade das figuras na 

cena da expulsão, acentuam o dramatismo da cena, dando a sensação que Adão e Eva estão 
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a ser empurrados para fora da composição através do posicionamento mais alto e da 

acentuação da obliquidade do arcanjo, que é “travada” pelo serpentear do rio para cima que 

desta forma fecha a composição e reencaminha o olhar para a zona inferior da imagem.  

A obliquidade para a esquerda das figuras de Adão e Eva na zona inferior em 

conjugação com a verticalidade das posições de Cain e Abel, reconduz o olhar para o 

interior da composição distendendo-o para a esquerda e terminando na cena da morte de 

Abel, na qual, através do dinamismo imposto pela articulação das duas oblíquas, equilibra 

a composição em articulação com a disposição espacial do resto dos elementos e reforça o 

centralismo da cena em Adão e Eva com Cain e Abel em criança. Esta cena que discorre 

por uma temporalidade indeterminada porque não se trata de um relato de uma ação, mas 

sim de um estado, neste caso de um estado transitório da dimensão humana, o depois da 

expulsão, a primeira perda, e o antes da morte de Abel pelo seu irmão Cain, a segunda 

perda, que no entanto abre o caminho para a redenção, através da analogia deste episódio 

com a futuro destino de Cristo. Em termos de temporalidade, apesar de ser uma descrição 

de acontecimentos sucessivos cronologicamente, a imagem tende para uma noção de 

tempo cíclico em que a ação se repete e se distende num mesmo tempo. 

Sendo o exemplo anterior, uma situação que parte de um referente cultural com 

ampla divulgação, os desenhos de Botticeli realizados entre os anos de 1480 e 1497 a partir 

da Divina Comédia de Dante partem de uma situação diferente.  

No caso das cinco cenas do Génesis que decorre de um conjunto de episódios de 

relatos e de temáticas do domínio geral, condição que coloca à partida o espetador na posse 

dos elementos da narrativa, via contexto cultural bem como da experiência do confronto 

anterior de outras abordagens à mesma temática, tanto orais como o contacto com outras 

propostas artísticas, onde a narrativa referencial se neutraliza na atenção renovada no modo 

como a narrativa se mobiliza visualmente, como a narrativa é dramatizada.  
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Os desenhos de Botticeli partem de um texto escrito, a Divina Comédia de Dante, e 

funcionam como ilustrações da sequência narrativa. Apesar da ancoragem ao texto ser 

dominante, a estrutura narratológica que emerge evidencia um processo onde o motivo se 

recria configurando-se como expressão de autonomia, através da articulação entre os vários 

episódios e a forma como é estruturado o espaço da representação como descritor das 

dimensões de espaço e de tempo da ação. A abrangência desta autonomia não reside só na 

forma como Botticeli adequa a narrativa a uma dominância plástica que intervêm 

manipulando os meios de ligação entre o referente literário e a sua correspondência visual, 

mas também na ambivalência de possibilidade de leitura do conjunto de ilustrações, que 

podem ser “lidos” em sequência e em conjunto, mas também se afirmam individualmente 

como estruturas autónomas sem perderam a sua validade. 

Para este efeito serão analisados dois desenhos que partem como ilustração do 

Círculo oitavo do Inferno: - Semeadores de escândalo e de Cisma. Maomé e Ali. Pier da 

 
[Fig.2] Maso Fineguerra, Cinco cenas do Génesis, (esquema interpretativo) 
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Medicina. Cúrio. Mosca d’ Lamberti. Bertrand de Born, pertencentes ao Canto XXVIII 

(Estampas 2 e 3). 

O motivo narrado na [Fig.4] inclui uma panorâmica geral das ações e das 

personagens referidas no texto e condensa num instante o tempo e a ação. As ações 

narradas na [Fig.5] surgem de forma sequencial em relação ao momento narrativo exposto 

na [Fig.4], e apresentam um distender da narrativa pelo espaço e pelo tempo em que o 

espaço da representação redimensiona a temporalidade da narrativa e do olhar. 

O desenho serve de ilustração do seguinte texto extraído da Divina Comédia: 

«Enquanto tudo nele a olhar estaco, olhou-me e com as mãos se abriu o peito dizendo: «Vê 

como eu me desempaco! Vê como Maomé está desfeito! À minha frente vai chorando Ali, 

fendido, do toutiço ao mento, o aspeito. E os outros que tu vês todos aqui que hão semeado 

escândalos e cisma lá na vida, fendidos vês assi. Há um diabo que atrás de nós nos crima 

tão cruelmente ao talhe de uma espada, e nesta resma novamente abisma (…) Um outro, 

que furada tinha a gola, nariz cortado até à sobrancelha, e a quem só uma orelha se descola, 

de pasmo a olhar cos outros se aparelha e antes deles abriu assim a cana que era por fora 

toda só vermelha, e disse: «Ó tu a quem culpa não dana e que eu lá vi na terra que ´e latina, 

se semelhança a mais me não engana, recorda-te Pier da Medicina (…)» (…) Oh, quanto 

pareceu lá esvaído co a língua na goela assim talhada Cúrio, sendo a dizer tão atrevido! E 

Cuma mão e a outra decepada, um levantando os coutos na aura fosca, e a sua face em 

sangue era borrada, gritou: «Te lembrarás também do Mosca, que disse, oh dor! (…) 

Decerto vi, e creio inda que veja um busto sem cabeça a andar assim como da triste creche 

o rosto adeja; a fronte da guedelha pende ao fim duma das mãos à guisa de lanterna e 

olhando para nós diz: «Ai de mim!» De si ia fazendo a si lucerna, e eram dois num e um 

era nos dois: como ser pode, o sabe quem governa. Ao pé da ponte erguendo-se depois, 

alto levanta o braço com a testa, pondo as palavras perto de nós, pois que foram: « (…) E 

porque leves novas de meus tortos feitos, sabe que sou Bertrand de Born (…)»20

Estes desenhos surgem integrados numa mesma sequência da narrativa, no entanto a 

forma como se estruturam apresenta intencionalidades e soluções conceptuais 

 

                                                             
20MOURA, Vasco Graça, A Divina Comédia de Dante Alighieri – Lisboa, Bertrand Editora, 2000. ISBN 972-
25-0963-2. p. 253-257 
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diferenciadas a nível da narratologia. No caso da Estampa 2, é-nos apresentada numa visão 

geral como cristalizado no tempo, condensando num momento todas as ações e as 

personagens narradas.  

Na [Fig.3] estão identificadas as personagens referidas na narrativa, que partilham o 

mesmo espaço e tempo narrativo, condensando a narrativa, que se estende por quatro 

páginas, a um momento de síntese. A distribuição destas personagens no espaço da 

representação em articulação com as restantes figuras, adensa em termos percetivos o 

congelamento da ação, através do movimento cruzado em que as figuras deambulam por 

diferentes direções, reforçado pela construção circular da composição.  

 

 

Esta leitura define-se pelo posicionamento das figuras representadas e pela 

configuração elíptica da representação da ponte que redireciona o olhar para o interior da 

imagem [Fig.4]. O contrapeso visual das figuras de Dante e de Virgílio, colocadas isoladas 

 
[Fig.3] Sandro Botticeli, Ilustração para a Divina Comédia de Dante, (esquema interpretativo). 
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à direita da composição, equilibram a leitura, impedindo uma confluência excessiva do 

olhar para o centro da composição. 

A figura do diabo, representada à esquerda, afirma-se como elemento de destaque na 

composição, funcionando como pendulo que reintegra o olhar para a direita, servindo de 

contraponto às figuras de Dante e Virgílio. No entanto a particularidade do seu olhar, que 

fita o espetador olhando na sua direção, redimensiona o espaço e a temporalização da ação. 

Através deste “convite”, o espetador “entra” como participante da ação estendendo o 

espaço para o exterior do enquadramento (o registo da ponte de pedra que Dante e Virgílio 

atravessam reforça esta sensação, no seu desdobramento para “cá”). A temporalização da 

perceção acaba deste modo por se confundir com o tempo da ação, o momento do olhar do 

diabo, suspende o instante em que o tempo da ação e o tempo da perceção se encontram 

numa mesma dimensão. 

 

 
[Fig.4] Sandro Botticeli, Ilustração para a Divina Comédia de Dante, c. 1480-97 (esquema interpretativo). 
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Os mecanismos narratológicos aplicados no desenho seguinte apresentam soluções 

compositivas e intencionalidades expressivas na manipulação de uma plasticidade da 

temporalização, do espaço da representação e do espaço representado diferenciadas das 

opções do exemplo anterior. A ilustração aplica-se à parte da narrativa na qual Dante e 

Virgílio transitam dentro da descrição do círculo oitavo, entre o canto XXVIII e o canto 

XXIX, «(…) Descemos pela última deriva da longa escarpa sempre à mão sinistra; então a 

vista fez-se-me mais viva até ao fundo, lá onde a ministra do alto senhor, sem falhas e 

propícia, os falsários justiça que registra. (…) Dois vi que se sentavam apoiados como em 

brasas se empilha a grelha a grelha, do cabo aos pés de crostas maculados; nem vi tal 

almofaça que aparelha o criado quando o senhor já chega, ou de mau grado escova só de 

esguelha, como ora cada um ali esfrega as unhas sobre si, de raiva, a dar na comichão, e é 

socorro que não pega; e co as unhas assim tiram a sarna».21

 

 

                                                             
21 IDEM, Ibidem. p.263-265 

 
[Fig.5] Sandro Botticeli, Ilustração para a Divina Comédia de Dante, c. 1480-97 (esquema interpretativo). 
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Neste desenho (Estampa 3), Botticelli, concebe o espaço de forma a ser expressão da 

dinâmica da narrativa. A opção pela repetição das figuras de Dante e de Virgílio por três 

vezes, acompanhando o movimento oblíquo da leitura, de cima para baixo e da esquerda 

para a direita (de acordo com a lógica de leitura textual), confere uma elasticidade 

temporal, pontuando o olhar por três pausas com referência na narrativa. Se esta opção 

funciona como mecanismo de extensão do espaço da ação, a repetição da figura de 

Bertrand de Born (elemento que faz a transição narrativa do desenho anterior para este) ao 

longo da horizontal superior da esquerda para a direita, é a expressão de uma 

intencionalidade de estender a temporalização da ação. O artifício completa-se na 

conjugação destes dois elementos [Fig.5].  

A primeira posição remete para a situação do desenho anterior, Bertrand de Born 

eleva a sua cabeça, Dante e Virgílio ouvem o seu lamento, o momento é de pausa, através 

do desvio do olhar para a direita inicia-se o movimento que conduz à segunda posição, 

sendo esta deslocação do olhar simultânea com a temporalização da narrativa, o 

deslocamento oblíquo da esquerda para a direita do conjunto Dante/Virgílio é 

acompanhado pelo deslocamento na horizontal da esquerda para a direita, da figura de 

Bertrand de Born, que em conjugação com as outras figuras que caminham na mesma 

direção reforça a cinética da ação.  

Desta articulação resultam dois efeitos espácio/temporais. O primeiro como 

descrição de passagem de tempo e o segundo como sensação de passagem do tempo. Esta 

articulação processa-se através da forma como a composição integra o espetador na cena. 

A figura de Bertrand de Born é apenas visível para o espetador, uma vez que o mesmo não 

é visível para as personagens de Dante e Virgílio que já avançaram para a “cena” dos 

falsificadores de metais. A alteração da posição do espetador na qual se neutraliza e se 

ativa consoante os momentos e ritmos da composição, em conjugação com a relação que 

se estabelece entre a temporalidade da narrativa e a temporalidade da perceção, alavanca a 

estrutura narratológica, inclusa nesta composição, para um nível de complexidade em que a 

articulação entre texto narrativo e a sua representação supera a mera factualidade de um 
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processo de transcrição, configurando deste modo um desenho ligado ao seu referente 

narrativo mas que se afirma autónomo através dos processos interpretativos. 

A partir do Livro I da História de Roma de Lívio22

As quatro cenas narradas referem-se aos episódios da história de Tarquínio e 

Lucrécia, sendo as cenas extraídas dos capítulos 56 – 59.  

, Niccolò Dell’Abate, realizou 

vários trabalhos correspondentes a catorze episódios da narrativa. Os dois desenhos que se 

apresentam (Estampa 4 e 5) foram realizados como estudos preparatórios para um grande 

fresco (entretanto perdido) pertencente ao Pallazo Torfanini na Via Galliera em Bolonha. 

As cenas abordadas na Estampa 4 distribuem-se a partir da esquerda, com a 

indicação prima parte, O rei Tarquinio o soberbo, ordenam a Lucius Junius Brutus que 

acompanhe os seus filhos Titus e Arruns ao óraculo de Delfos, e na parte direita assinalada 

como seconda parte, A partida para a Grécia. 

Nas Estampa 5 são apresentadas as cenas A visita ao oráculo de Delfos, na parte 

esquerda e indicada como terza parte, e à direita assinalada como qarta parte, O regresso 

a Roma. 

A conceção destes desenhos em termos de abordagem narratológica indica princípios 

que conduzem em termos expressivos para uma apropriação do espaço da representação 

sobre o espaço representado. A integração do espaço da narrativa apresenta-se ordenada e 

em adequação a propósitos de cariz plástico. As várias cenas que compõe a narrativa 

desenrolam-se num a sucessão da esquerda para a direita (novamente de acordo com a 

lógica de leitura textual), mantendo a mesma escala em que os elementos da paisagem e os 

edifícios representados se comprimem num mesmo plano na ocupação do espaço, em que 

intencionalmente se suprime a descrição de profundidade, representando-se em sedimentos 

que se acumulam de baixo para cima consoante a sua distância, funcionando assim o 

espaço como cenário, onde os elementos dos vários episódios se interligam transformando-

se uns nos outros, integrando deste modo a paisagem num todo orgânico e em permanente 

metamorfose. 

As cenas narradas na [Fig.7] referem-se à passagem em que Tarquinio ordena a 

Brutus que acompanhe os seus filhos Titus e Arruns ao Oráculo de Delfos e a respetiva 

                                                             
22 Tito Lívio, Ab urbe candita libre 
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partida, «(…) Tarquin felt, justified the unusual step of sending to Delphi, to consult the 

most famous oracle in the world. Unwilling to entrust the answer of the oracle to anybody 

else, he sent on the mission two of his sons, Titus and Arranus, who accordingly set out for 

Greece through country which Roman feet had seldom trod and overseas which Roman 

ships had never sailed. With them went Lucius Junius Brutus, son of the King’s sister 

Tarquinia.»23

Niccolo dell’Abate compõe a conjugação das duas cenas num espaço unitário, 

separando as cenas através da manipulação da escala das figuras e da sua distribuição 

rítmica pelo espaço da composição (esquerda distante, centro aproximado, direita distante). 

 

À esquerda estão representados os três jovens convocados por Tarquínio, o núcleo 

central regista o momento do início da sua partida, e à direita já embarcados partem para a 

Grécia. Todo o cenário é construído como suporte das duas cenas, funcionando como 

elemento fixo, temporalmente cristalizado em plano de fundo, enquanto as ações se 

desdobram temporalmente em primeiro plano, intuindo a ação narrada. A estrutura 

compositiva convoca o olhar a percorrer a composição da esquerda para a direita, num 

movimento horizontal, acompanhando a sequência da narrativa na sua dimensão temporal, 

sobressaindo o núcleo mais à direita, onde se intui o progressivo afastamento da 

embarcação, acelerando deste modo a narrativa no convite ao avanço para a sequência 

seguinte. 

Os episódios descritos na Estampa 5 remetem para a passagem da narrativa onde são 

narrados os acontecimentos em Delfos, e subsequente regresso dos três jovens a Roma. 

«The three young men reached Delphi, and carried out the King’s instructions. That done, 

Titus and Arruns found themselves unable to resist putting a further question to the oracle. 

Which of them, they asked, would be the next king of Rome? From the depths of the 

cavern came the mysterious answer: “He who shall be the first to kiss his mother shall hold 

in Rome supreme authority.”Titus and Arruns (…) drew lots to determine which of them, 

on their return, should kiss his mother first. Brutus, however, interpreted the words of 

Apollo’s priestess in a different way. Pretending to trip, he fell flat on his face, and his lips 

                                                             
23 LIVY - The Early History of Rome, Books I-V of the history of Rome from its Foundation. London: enguin 
Books, 1971. ISBN 0-14-044104-2. p. 96-97 
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touched the Earth – the mother of all living things. Back in Rome, they found vigorous 

preparations in progress for war with the Rutuli»24

Nesta sequência está narrada o acontecimento central desta parte da história, a ação 

de Brutus, o único a entender as palavras do oráculo, que com o seu gesto de se ajoelhar e 

beijar a terra concretiza a profecia. No entanto em termos compositivos, este episódio, 

aparentemente, não é tratado com maior relevância que os restantes, porém a subtileza 

como é concebido obriga o olhar a repousar com atenção.  

  

Em termos espaciais a cena recua, este distanciamento confere uma maior perceção 

de extensão temporal, a escala das figuras é menor em comparação com os núcleos 

seguintes. Este distanciamento permite uma pausa na temporalidade de forma a intuir o 

subtil condensar de espaço e tempo das duas ações. Junto da estátua de Apolo estão 

representados as três personagens intervenientes na ação, contudo do lado esquerdo é 

representado Bruttus no seu gesto de beijar o chão [Fig.9]25

 

.  

 
  [Fig.6] Niccolò Dell’Abate, Cenas da História de Roma de Lívio, Detalhe, c. 1547 

 
                                                             
24IDEM, Ibidem p.97 
25 Esta solução compositiva enquadra-se na orquestração da composição maneirista, com a colocação 
frequente do acontecimento principal da cena num plano recuado, destacando-se em primeiro plano 
personagens secundárias ao desenrolar da ação. 
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Assim num mesmo instante percetivo são condensados dois momentos distintos. Este 

processo de síntese contribui para a focalização desta cena, funcionando como momento 

em que a narrativa se suspende numa temporalidade da consciência compositiva alheia a 

um processo de descrição do referente. 

Como no desenho anterior, o espaço volta a ser unitário, a paisagem constrói-se 

narratologicamente em simultâneo com o percurso do olhar, sem interferir com os 

conjuntos de figuras que assinalam as ações temporais que marcam os momentos da 

narrativa. O percurso que o olhar perfaz da esquerda para a direita, acompanha os 

episódios de Bruttus beijando o chão, o regresso a Roma, e em Roma a agitação dos 

preparativos para a guerra com os Rutuli.  

A estratégia compositiva destes desenhos na sua relação com o motivo narrativo, 

apresenta uma intencionalidade de secundarização do referente. A narrativa é o pretexto 

para a construção de uma outra narrativa, uma narrativa que se estende e se contrai numa 

manipulação de plasticidade do espaço e do tempo subordinando-se a uma motivação de 

encenação. Da encenação de um artifício visual, que integra o espetador como elemento 

mediador dos ritmos da temporalidade. 

Os desenhos, Luto a um guerreiro clássico, de Amico Aspertini realizado entre os 

anos de 1503 e 1510 (Estampa 6), e A calúnia de Apeles (Estampa 7) de Andrea Mantegna 

desenhado possivelmente em 1504, remetem, dentro dos processos da narratologia, para 

uma dimensão em que o motivo narrativo não se articula com expressão formal através de 

uma correspondência de reconhecimento. A narrativa visual encena uma narrativa 

subjacente que não é visível mas intuída. O que é narrado não é o que se vê, mas sim o que 

não se vê.  

Em termos de estrutura narratológica estes desenhos afastam-se da intencionalidade 

de organizar e compor o espaço representado e de representação como materialização de 

um discurso de cariz narrativo. A leitura é induzida a evocar elementos ausentes, esta 

cativação ao nível do simbólico reencaminha a focalização narrativa para o exterior da 

composição, funcionando assim, como veículo transitório da narrativa e da ideia 

subjacente.  
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Em termos temáticos, os dois desenhos derivam de situações diferenciadas, o que em 

termos de análise de possíveis estruturações de índole narratológica pode criar obstáculos 

na aferição dos propósitos das suas intencionalidades.  

No caso de A calúnia de Apeles de Mantegna o assunto temático é amplamente 

conhecido e reconhecível, o que permite confrontar as origens conceptuais subjacentes à 

sua conceção, com os modos como se processa o seu discurso formal, e consequentemente 

a possível confluência a modelos de narratividade. No caso do Luto a um guerreiro 

clássico de Amico Aspertini, a abordagem à sua estrutura formal dispersa-se por várias 

direções quando relacionada com o seu conteúdo semântico. Ambos os desenhos são 

expressão de um discurso simbólico26, a narrativa constrói-se a partir de um referente que 

as imagens invocam, completando-se consoante o grau de informação do espetador. A 

diferença entre as duas imagens reside na questão do referente. O referente de A calúnia de 

Apeles é reconhecível, o seu conteúdo semântico intui-se na sua representação, o mesmo 

não se aplica ao desenho de Aspertini, ocorrendo uma fratura entre o que se representa, o 

que é representado e o que se pretende representar, faltando deste modo identificar as 

propriedades do referente.27

 Na observação de Luto a um guerreiro clássico, num primeiro olhar há um 

reconhecimento da dramatização da cena. Um corpo deitado, uma série de figuras 

revelando um aparente sentimento de tristeza, parafernália militar, elementos com 

associação direta com a temática expressa, no entanto à medida que o olhar se renova 

discernindo as combinações que se operam através das singularidades dos diferentes 

elementos representados, que se processam na dinâmica de leitura, remetem para outros 

imaginários que pelas suas particularidades e referências que encerram conduzem a leitura 

a um estado de inquietação. Essa inquietação resulta do desfasamento entre a forma e 

conteúdo onde a forma remete para um conteúdo que se distancia da sua representação. A 

 

                                                             
26 Símbolo como imagem empregue para designar outra coisa. «Le symbole est alors une signe brisé. Chacun 
emportait une moitié d’un objet coupé en deux dont la presentation ultérieure constituait une signe de 
reconnaissance.» FERRÉ, Jean, Dictionnaire des Mythes et des Symboles, Paris, Éditions J’ai lu, 2010, p.13. 
ISBN 978 2 290 01434 9 
27 «A exemplificação é uma forma comum de simbolismo, mas não é o mesmo que a representação. O 
domínio da representação são pessoas, lugares, coisas, acontecimentos e objetos. O domínio da 
exemplificação são as propriedades» CARROL, Noel, Filosofia da Arte, Lisboa, Edições Texto e Grafia, 
2010, p. 105, ISBN 978 989 8285 19 5 
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imagem apresenta-se como a representação de um guerreiro tombado e o respetivo lamento 

pela sua morte, no entanto as figuras que se distribuem na cena são enigmáticas e 

aparentam estar descentradas e afastadas semanticamente do motivo. O movimento 

especulativo na procura interpretativa conduz a um reconhecimento de uma componente 

alegórica por parte das mesmas,28

As possibilidades narratológicas manifestam-se consoante a capacidade de ler os 

conteúdos que as imagens invocam, possibilitando a construção da narrativa a nível 

mental. A nível formal a narrativa é suspensa, a composição não é concebida como 

construção da sua formulação, mas sim, direcionada para a intuição de indícios que se 

completam e que se compõe numa existência exterior, conferindo a este nível a dimensão 

narrativa deste processo. Deste modo, derivando das combinações possíveis dos conteúdos 

alegóricos que se formalizam, a situação presente aponta para uma situação de analogia

 a encenação da narrativa aparente da cena induz-nos 

para o desenrolar de outra narrativa, sugerindo o questionar sobre o que verdadeiramente é 

narrado.  

29

A calúnia de Apeles tem como ponto de partida a abordagem alegórica da temática 

da calúnia e relaciona-se com as descrições da pintura com o mesmo tema do pintor da 

antiguidade Apeles (Séc. IV A.C.), obra desaparecida, mas descrita por Luciano de 

Samosáta. «According to Lucian, “on the right sits a man with huge ears, rather like Midas. 

(…) Beside him are two women, Ignorance and Suspicion, I suppose. Calumny 

approaches. She is portrayed as a beautiful woman, beside herself with passion, as if about 

to explode with madness and rage. In her left hand she holds a flaming torch; with the 

other she drags along by the air a young man who raises his arms to heaven, calling on the 

gods as witnesses” he personifies Innocence, falsely accused. A figure whom Lucian 

, 

na qual a imaginação estabelece a ligação entre o que as figuras são e o que elas se 

assemelham com a ideia que evocam, sendo na sua essência diferentes.  

                                                             
28 As análises iconográficas desta obra associam, sem contudo identificar, muitos dos elementos 
representados, como extraídas de obras literárias clássicas, e com a existência de complexas associações 
alegóricas. Ver An Italian Journey, pág.6-9, onde este assunto é amplamente discutido. 
29 «[…] les (images) utilisés comme symboles, ont toujours quatre sens: le premier est une voile, un 
vêtement. (…)- le second est allusive, méthaphorique, voire allégorique, et permet de se faire reconnaître par 
des initiés. Ce deuxième sens est généralment raccordé au plan analogique, ce qui renforce l’idée contenue 
dans conjicere, trouver autre chose. […]» FERRÉ, Jean, Dictionnaire des Mythes et des Symboles – Ob. Cit., 
p.14 
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describes as “wan and hideous, with piercing gaze, and shriveled as by disease” represent 

Envy, who may guide Calumny, or may stand before the judge in ragged clothes. Two 

women who accompany Calumny are Guile and Deceit. The latter, who may have a mask 

for attribute, is twining flowers into Calumny’s hair to make her yet more attractive in the 

judge’s eyes. Next follows “a woman in deep mourning, her dress black and tattered”. This 

is Repentance, who turns “weeping and full of shame” towards the last figure of all, Truth, 

who stands naked, pointing to heaven. But the last two seem to have arrived too late to 

save Innocence.»30

 De acordo com a descrição de Luciano, a versão de Mantegna segue a orientação 

do texto no que se refere à apresentação e à encenação das diferentes “personagens”, no 

entanto desvia-se em alguns detalhes da versão original, nomeadamente em não representar 

a figura da “Verdade” nua, sendo o maior desvio a inversão da orientação da cena. No 

texto de Luciano, o homem com orelhas de burro (como o rei Midas) encontra-se sentado à 

direita, o que não se verifica no desenho de Mantegna, alterando deste modo toda a 

configuração compositiva da cena. Esta opção sugere uma orientação de cariz plástico e 

compositivo. A cena “lida” da direita para esquerda remete visualmente para um maior 

dinamismo da ação (as figuras indiciam um movimento de saída da cena), pelo contrário a 

composição condicionada a uma leitura da direita para esquerda, confere à mesma uma 

retração visual em relação à dinâmica do olhar, proporcionando deste modo uma 

dramatização da temporalidade mais estática, realçando deste modo os gestos isolados dos 

personagens em detrimento de uma expressão cinética da dramatização. 

  

Comparando esta versão com a versão de Breugel o velho (Estampa 8), que respeita 

a descrição da cena no texto de Luciano, pode-se observar que estas opções condicionam a 

temporalidade do olhar, influenciando o modo de leitura da composição.  

Em reforço da leitura que tendencialmente se opera horizontalmente surge o modo 

como as figuras são representadas, situação que remete para o imaginário dos frisos e da 

escultura tumular da tradição greco/latina, através do desdobramento das figuras na 

composição, como também a quase ausência de profundidade de campo e a contenção dos 

                                                             
30 HALL, James – Dictionary of Subjects and Symbols in Art. Boulder: Westview press, 1979. ISBN978-0-
8133-4393-8, p.58 
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gestos. Esta disposição é acentuada pela inexistência de representação de cenário 

envolvente, excetuando a representação perspética do estrado onde assenta o trono, que 

pela sua e pertinência e singularidade permite a intuição da linha do horizonte e deste 

modo a definição da posição do espetador. De acordo com esta orientação o espetador 

“coloca-se” a meio da composição, dividindo-a em duas partes iguais, situação que reforça 

uma forma de olhar mais neutral, de menor agitação. 

 Em termos de análise de estruturas narratológicas, este desenho deriva de uma 

situação semelhante à do exemplo anterior. A cena representada conta uma história que 

não se vê, compõe-se através da intuição do que simboliza cada um dos elementos da 

composição, configurando deste modo uma narrativa alegórica. A encenação da cena não é 

a expressão do relato dos gestos que se intuem, mas sim indícios que permitam a conexão 

entre o espetador com a memória. Deste modo a narrativa processa-se nessa ligação que se 

estabelece entre duas dimensões distanciadas e divididas, e que na qual sem a posse dos 

elementos que permitam a sua interação dificilmente será apreendida. 

Dentro da análise dos possíveis modos narrativos, poderemos ainda incluir um tipo 

de desenho que se formula e se concebe em intencionalidades e contextos de produção 

diferentes dos casos anteriores. Os desenhos que se podem incluir no vasto núcleo de 

desenhos de estudo ou de simples exercícios plásticos, que se caracterizam pelo seu caráter 

de intimidade, não sendo concebidos para serem vistos, mas que se constroem como 

diálogo entre as ideias e a sua expressão plástica. Esse diálogo fundamenta-se como 

mediação entre a imaginação e a formalização sobre a superfície matérica do suporte. 

Neste processo, o ato expressivo inquieto que procura, sugere uma possível narratologia, 

uma narrativa interna da sua própria génese.  

A articulação entre o espaço físico da representação e a temporalização da expressão 

da ideia encerra um processo que adequa, através de sucessivos processos de síntese, a 

construção plástica a uma transformação, a um estado de serenidade, no qual são 

satisfeitas em igual medida as motivações conceptuais e as motivações plásticas. Este 

processo narrativo da transição da ideia em transcrição plástica, através das sucessivas 

transformações motiva uma progressiva autonomia da construção plástica. A sedução que 

provém da articulação entre a expressão e plasticidade do registo gráfico, transforma este 
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ato num raciocínio formal e conceptual sobre o processo de conceção e de construção do 

desenho, redimensionando o espaço do desenho a uma dimensão em que se constrói como 

uma narrativa sobre si, numa narrativa plástica.  

Os estudos de Leonardo da Vinci para «a batalha de Anghiari», Estampas 9 e 10, são 

exemplos demonstrativos de um desenho cuja sua finalidade é a exploração da sua 

transformação, um estado permanente de adequação, entre ideia e forma, mas também 

onde há a formação de um discurso. Os indícios visuais que convocam o olhar a uma 

alternância constante pelas formas representadas e pela composição, refletem um estado de 

ansiedade e de inquietação visual que se opera sobretudo a nível percetivo. No entanto ao 

nível de uma leitura focalizada para as intencionalidades subjacentes à realização destes 

desenhos, a mesma revela um processo de sistematização, uma sistematização da ideia. A 

questão compositiva ou a construção de um artifício não se coloca. Estes desenhos são 

finalidade em si próprios, a sua presença condensa num instante terminal um tempo de 

uma ação, a simultaneidade do pensamento e da materialização desse processo mental. O 

registo gráfico serve de construção mas também de transformação das formas na procura 

satisfatória de uma solução plástica e conceptual. 

Os elementos gráficos das incisões sobre o suporte apresentam-se como memórias, 

através dos traços que revelam as sucessivas opções, repetições, variações e correções, são 

testemunho de uma ação temporal no espaço, sugerindo deste modo uma narrativa da 

conceção como expressão de uma temporalidade, da temporalidade da transformação da 

ideia em forma. Os signos são simultaneamente narrativos e discursivos. Inicialmente o 

signo remete para o que representa, deste modo é narrativo e fundamenta-se numa 

discursividade representacional e descritiva, mas ao mesmo tempo apresenta-se a um outro 

nível como representação de outra coisa, funcionando deste modo como discurso plástico.  

No cavalo representado na Estampa 9, podemos observar o processo da construção 

gráfica que narra a transformação operada na figura num sentido de a subordinar a uma 

ideia subjacente a um ideário plástico. Não se trata de um estudo anatómico simples, como 

o estudo da [Fig.7], mas um misto entre o aspeto formal e à adequação expressiva a um 

sentido. A materialização da presença orgânica do cavalo é concebida através da 

constituição correta da musculatura e subsequente tratamento tonal realizado através da 
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aplicação e variação de manchas que desta forma descrevem os efeitos à superfície e 

conferem à figura um sentido gravítico, expresso através da correta descrição da tensão e 

do esforço muscular adequado à posição representada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As sucessivas representações das pernas do cavalo e a indefinição em relação à 

posição da cabeça são indícios de uma busca formal que atua a um nível de discurso 

plástico, sendo os traços e grafismos vestígios de um processo de procura plástica na 

adequação da forma a uma ideia como elemento constitutivo de um discurso conceptual, 

não se tratando de correções a possíveis falhas de transcrição anatómica.  

Situação semelhante pode ser observada na Estampa 10, neste caso com vários 

estudos de cabeças de cavalo, onde se nota uma procura de um registo expressivo como 

configuração de uma emotividade. A associação da expressão de ferocidade do leão e da 

figura humana à do cavalo, perfaz-se através da integração de elementos gráficos comuns 

que deste modo reforçam a intensidade dramática à representação, sem ser construída 

 
[Fig.7] Leonardo da Vinci, estudo para cavalo 
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segundo um sentido de metamorfose, ou seja a transformação formal sedimenta-se a um 

nível implícito, o aspeto formal final deriva de uma sucessão de ajustamentos progressivos 

que se fundamentam conceptualmente, instruídos por um determinado discurso. 
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1.2. O Tempo e o espaço. Enquadramento e perceção. 

 

 

Apresentadas como categorias fundamentais e como princípios geradores e 

motivadores de uma construção narratológica, as noções de espaço e de tempo, abarcam e 

configuram uma diversidade de propostas e de soluções que elevam estas categorias a uma 

importância central na articulação entre o modo narrativo e a estrutura narrativa31

As noções possíveis de espaço que surgem associadas à construção plástica do 

desenho e da pintura manifestam-se subordinadas a diferentes motivações e conceções. 

Uma é sem dúvida a própria consistência material da espacialidade bidimensional como 

dimensionalidade expositiva da atuação plástica e pictórica, confinada a uma espacialidade 

singular onde a eloquência de uma trans-espacialidade manifesta-se imageticamente a um 

nível intelectual. Deste modo as categorias de espaço passíveis de abordagem constituem a 

afirmação de diferentes perspectivas conceptuais, expressivas e ideológicas que decorrem 

de estruturas convencionais que se formalizam através de um determinado discurso.  

.  

De acordo com esta categorização, o espaço pode ser entendido segundo três 

dimensões distintas. Uma primeira dimensão refere -se ao espaço específico da 

representação, que numa primeira instância é o próprio espaço físico e material do suporte 

onde a imagem se concretiza. Este espaço fundamental delimita e limita o que é visível, do 

que nos é dado a ver e do que é ocultado, os elementos que se apreendam e que se 

articulam de modo a intuir a narratologia têm deste modo de se declarar no espaço físico da 

descrição e da representação. Numa segunda instância é um espaço que na sua condição 

material impõe condicionalismos à representação, através da forma como os elementos 

atuantes na construção representativa se formalizam e se articulam de acordo com os 

                                                             
31 Estrutura vista como designação de um «(…) conjunto de relações entre os elementos constitutivos do 
sistema, ou seja a rede de dependências e implicações mútuas que um elemento mantém com todos os outros. 
Nesta interação dinâmica entre unidades, o todo aparece como qualitativamente distinto da soma mecânica 
das partes: não resulta de uma aglomeração aleatória de unidades, mas de uma integração orgânica de 
unidades que se diferenciam e delimitam reciprocamente, obedecendo ao princípio da invariância relacional.» 
REIS, Carlos, LOPES, Ana Cristina M.- Dicionário de Narratologia, Ob. Cit., p.146  
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limites do suporte (no que se refere a dimensões e a formatos), sobretudo o modo como se 

opera esta interação.  

Numa segunda dimensão, apresenta-se a categoria de espaço como configurador da 

história, como espaço da ação, como elemento integrador e definidor de um determinado 

contexto que vincula a imagem à narrativa, através de um discurso descritivo e 

representacional do espaço físico dos cenários e das personagens e das suas interações. 

Numa terceira dimensão, apresenta-se uma categoria de espaço que remete para as 

incidências semânticas que o caracterizam. Nesta dimensão configuram-se e interagem 

noções de espaço que remetem para atmosferas de carácter psicológico e ideológico. 

A categoria de tempo abarca não só a dimensão temporal do referente narrativo mas 

também a componente psicológica intuída na estrutura narratológica. Desta forma, 

poderemos observar duas expressões de dimensão de tempo. Por um lado a dimensão 

ancorada à estrutura narrativa nas suas componentes descritivas e representativas, 

nomeadamente à transcrição do tempo da narrativa ou seja à sua relação direta ao tempo da 

história. Noutro sentido, apresenta-se uma estruturação do tempo e da temporalidade como 

manifestação ao nível do discurso, um discurso artístico a nível conceptual e a nível 

plástico, que inclui não só uma possível estruturação interna de temporalidade de cariz 

plástico, como também a temporalidade que se relaciona com o espetador, no que diz 

respeito aos tempos da visualidade e da leitura da imagem. 

Dentro da abrangência dos períodos históricos em que esta reflexão se insere, o 

período do Renascimento afirma-se como estruturante e vital no que concerne a todo um 

tipo de conceção e visão de mundo, que estipulou um modelo imagético que se enraizou 

profundamente na cultura ocidental. Salienta-se sobretudo a forma como estas conceções 

se relacionam com os modos de regulação nos quais se estrutura o pensamento e o 

raciocínio artístico, nomeadamente nas correspondências conceptuais e formais daí 

decorrentes na produção artística. Em termos ideológicos a rutura com o pensamento 

medieval implicou, no que se relaciona com a conceção de tempo, profundas alterações 

que se mantiveram ativas até à revolução francesa. 

O Renascimento introduziu uma visão diferenciada de conceção de tempo no que 

respeita às noções de passado, de presente e de futuro. Abdicando de uma visão de 
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linearidade, que implicava que o presente se manifestasse como prolongamento do 

passado, surge a afirmação de um presente que se desdobra segundo uma renovação do 

passado, o «renovatio». Esta noção permitiu a introdução de uma visão de tempo cíclico 

inserido numa ideia de progresso (desta forma explicava-se a decadência do período 

clássico, não como um fim mas como processo incluso numa renovação), sendo este 

conceito de progresso resultado de uma nova mentalidade e de uma reflexão sobre mundo 

e em particular sobre o Homem e a Natureza.  

A crença de um tempo cíclico na qual o presente assenta como sucessão progressiva 

do passado recente, implica uma ideia que assenta num conceito de transformação e não de 

uma replicação. Neste contexto de progresso, o novo surge como manifestação da 

invenção, do apuramento, de melhoria, sendo desta forma incentivado e valorizado, em que 

novo e o atual são sempre melhor que o antigo e o passado, no qual o homem como sujeito 

central é impelido num sentido de uma busca a um estado de perfeição.  

A questão do tempo cíclico surge relacionado com a noção de natureza que como 

modelo insuperável e na impossibilidade de ser superada impõem às coisas mundanas 

ciclos de existência que vão do seu apogeu à ruína, e que quando atingem o nível mais 

baixo são de novo impulsionadas recomeçando novamente um movimento ascendente. 

A consciência de uma natureza como fonte de poder de cariz aristotélica como 

modelo é só eficaz se não nos afastarmos dela. Esta conceção conduz à aceitação de um 

tempo cíclico, no qual habita o duradouro (permitido pela natureza) mas nunca um tempo 

estacionário, ou seja o tempo e as ações humanas permanecem num movimento contínuo 

num movimento regressivo mas também numa mudança permanente.  

Opondo-se a esta visão aristotélica a visão de cariz platónico entende a natureza não 

como fonte de poder, mas como fonte de beleza da verdade, e do bem moral, em que «[...]o 

homem alcança a harmonia com a natureza enquanto ser espiritual que se realiza nas letras, 

na arte e na moral[...]».32

                                                             
32 ROMANO, Rugiero (dir.), Enciclopédia Enaudi, vol.29, Tempo / Temporalidade, Lisboa: INCM, 1993 
p.119 

 Esta procura de harmonia com a natureza estrutura-se numa 

tentativa de uma libertação do tempo cíclico na procura de um tempo estacionário e 

imutável. Esta questão veio a ser clarificada mais tarde com iluminismo na conceção de 
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um Deus imanente à história e não um Deus transcendente. «Um Deus (...), que muda, 

embora conservando uma substancial identidade, e que, mudando, atravessando estádios 

sucessivos a que correspondem os períodos da história humana, confere a esta última um 

sentido e um fim: levar a termo todas as virtualidades que em si continha desde o 

início.».33

Em conjugação com esta conceção de Deus surge uma conceção de humanidade 

como encarnação de um espírito infinito «[...] trata-se aqui de algo de invisível, cujo 

substrato corpóreo é o género humano considerado como um todo no tempo e no 

espaço[...]»

  

34

Em termos de construção narratológica estas visões permitem, no caso das 

explorações artísticas, a construção de um discurso plástico e conceptual que assenta e que 

valoriza não só a exposição da narrativa mas sobretudo o modo como ela se expressa e se 

concebe. A narrativa como conteúdo semântico subordina-se à expressão semântica da sua 

construção. A valorização do discurso submete o conteúdo narrativo a uma condição 

matérica, que se transmuta em forma pela ação interventiva do artista. Esta consciência 

interventiva do artista afirma a preponderância do discurso (discurso conceptual e discurso 

formal) sobre o conteúdo. Esta relevância à intervenção do artista vai permitir a expansão 

do discurso formal e das respetivas gramáticas formais. Esta conceção manifesta um 

afastamento em termos de estratégia do discurso formal e compositivo em relação à Idade 

Média, na qual o discurso plástico apresenta-se tendencialmente unitário nos seus aspetos 

formais mas dinâmico na sua conceptualização.

. Estes afluentes que derivam das diferentes interiorizações de tempo 

afirmam-se como instrumentos relevantes de conceptualização do espaço da representação 

e dos processos constitutivos da representação e da construção de uma expressividade 

plástica. 

35

                                                             
33 IDEM, Ibidem p.185 

 

34 IDEM, Ibidem p.184 
35 A este propósito Umberto Eco alerta para uma leitura por vezes superficial implicar leituras simplistas 
sobre o pensamento medieval, nomeadamente a pouca densidade conceptual e o forte espartilho ideológico, 
«[...]a cultura medieval tem o sentido da inovação, mas esforça-se por escondê-la sobre as vestes da 
repetição[...]» ECO, Umberto - Arte e beleza na Estética Medieval: Lisboa: Editorial Presença, 1989, p.11 
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As situações que se apresentam de seguida inserem-se num conjunto de dois núcleos 

temáticos que remetem para problemáticas semelhantes no campo da representação, e que 

apresentam soluções em termos de narratologia na descrição de tempo e de espaço.  

Num primeiro caso apresenta-se uma série de desenhos focalizados na temática da 

Última Ceia, temática recorrente dentro dos programas pictóricos até ao período da 

Contra-Reforma.  

Em termos compositivos a representação desta cena implica uma gestão do espaço da 

representação bastante codificada. A questão da temporalização é tendencialmente 

afunilada para um instante da narrativa, consoante as diferentes valorizações derivadas de 

opções ideológicas sobre o tratamento deste tema36

A inclusão do espaço da cena representada obedece a duas soluções compositivas, a 

mais comum apresenta o espaço fragmentado pelos limites da mesa onde decorre a ceia, e 

a distribuição dos apóstolos em redor da mesma, funcionando a cena em primeiro plano. 

Outra das soluções remete a cena para um plano mais distanciado, sendo espaço restante 

povoado por outras figuras e por elementos arquitetónicos.  

. A regulação da composição desta cena 

é condicionada por duas exigências formais. A representação de Cristo e dos doze 

Apóstolos em redor da mesa, e a dramatização do momento escolhido da narrativa.  

A gestão espacial da composição gravita sempre em redor do elemento fulcral da 

cena, a mesa onde decorre a ceia. A posição em que a mesa é representada vai configurar 

os momentos e os tempos da dramatização da cena, dinamizando a ação preceptiva de 

forma a estabelecer uma relação emotiva entre o espectador e a imagem37

Neste contexto o termo “focalização“ é entendido como ponto de vista que deriva de 

um procedimento visual de acordo com a seguinte definição, «[…] focalização pode ser 

definida como a representação da informação diegética que se encontra ao alcance de um 

, que através de 

diferentes focalizações conduz e orienta o espetador a intuir diferentes interpretações.  

                                                             
36 Os dois aspetos predominantes da cena, a comunhão dos Apóstolos e o anúncio da traição, traduzem em 
termos de abordagem ao tema os dois principais momentos objeto de representação até ao período da Contra-
Reforma. A abordagem à interpretação sacramental foi comum até aos finais século XV, manifestando-se a 
partir daí uma incidência na abordagem ao tema do anúncio da traição. No período da Contra-Reforma, surge 
a relevância ao tratamento do tema dos sete sacramentos, por motivos ideológicos em oposição aos 
movimentos protestantes.  
37 «La percepcíon est este campo dinâmico espaciotemporal; cuanto más los fijas, más lo modificas.» 
FORMAGGIO, Dino – Arte, Barcelona: Editorial Labor S.A., 1976, p.138 
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determinado campo de consciência, quer seja o de uma personagem da história quer do 

narrador heterodiegético; consequentemente, a focalização, para além de condicionar a 

quantidade de informação veiculada (eventos, personagens, espaços, etc.), atinge a sua 

qualidade, por traduzir uma certa posição afetiva, ideológica, moral e ética em relação a 

essa informação»38

As soluções compositivas da representação da mesa derivam da existência de dois 

problemas a nível do discurso formal. Por um lado a necessidade de representar as trezes 

personagens num nível muito próximo de importância (Cristo é a personagem central, no 

entanto os doze Apóstolos são figuras ativas no enredo e não simples figurantes) e por 

outro a escolha do ponto de vista da cena, condição que se relaciona diretamente com o 

que é dado e como é dado a ver ao espectador, situação que condiciona o nível de 

dramatização da cena e o seu conteúdo semântico.  

. 

Deste modo a mesa quando representada de frente e na horizontal confere à cena, em 

termos formais, uma sensação de estabilidade e equilíbrio, uma vez que a forma remete 

para a própria estrutura retangular do suporte, o que em termos percetivos proporciona uma 

relação de empatia entre o olhar que perceciona a cena e o olhar que participa na cena. 

Nesta ambivalência participativa por parte do espetador em que o mesmo é 

convocado ilusoriamente a partilhar o espaço da representação, encena-se o instante desse 

encontro, mas não a sua participação, condicionando o olhar para a focalização do tempo 

da narrativa para uma suspensão no tempo e no espaço. Este efeito cénico é reforçado pela 

colocação das personagens num dos lados da mesa de frente para o espectador (de outra 

forma alguns dos Apóstolos ficariam de costas para o espectador, impedindo a leitura 

adequada da cena, e sobretudo confinando o espetador a uma incómoda posição de 

intruso). Deste modo esta opção acentua a teatralidade e a artificialidade da composição, 

convocando o espectador a um distanciamento da ação o que reforça a espiritualidade da 

cena.  

Dentro desta tipologia, a versão amplamente divulgada de Leonardo da Vinci, 

apresenta-se como paradigma. Como se pode observar nos registos preparatórios da sua 

execução (Estampa 11), é clara a opção de representar os apóstolos de um dos lados da 

                                                             
38  REIS, Carlos, LOPES, Ana Cristina M. – Ob. Cit., p.156 
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mesa, eliminando outras possibilidades. As figuras, para não serem colocadas totalmente 

de costas para o espectador, estariam de estar reclinadas obliquamente, promovendo uma 

determinada dinâmica espacial em profundidade e simultaneamente em temporalidade, 

opções que favorecem uma dramatização mais emotiva e menos reflexiva39

A colocação das personagens num mesmo plano, desdobrando-se sobre o espaço 

compositivo, ocupando-o na totalidade numa estrutura próxima de uma composição em 

friso, foca a atenção na coreografia dos gestos, numa musicalidade dos atos que se 

encenam de forma a conduzir o olhar a uma pausa, cristalizando o motivo central num 

instante da narrativa em que Cristo anuncia que vai ser traído.  

.  

Soluções semelhantes podem ser observadas nos casos de Lucca Cambiaso (Estampa 

12), e de Rembrandt40

Opção diferente é verificada no caso da versão de Tintoretto

 (Estampa 13). Em ambos os casos mais uma vez a encenação dos 

gestos e das posturas dos intervenientes na cena constroem a composição de forma a 

focalizar o tempo da ação para um congelamento temporal. Em reforço desta leitura, a 

postura e a colocação das personagens remete a composição para uma horizontalidade, 

situação que proporciona a nível percetivo a intuição de uma cristalização do espaço e do 

tempo [Fig.8]. A artificialidade da cena convoca toda a atenção do olhar a separar-se por 

pequenas pausas, lendo a cena como um conjunto de fragmentos de um mesmo instante 

temporal.  
41

                                                             
39 Neste exemplo a dramatização da cena é construída para funcionar como elemento conducente a uma 
atitude reflexiva e de interiorização acerca da temática (a traição) e não a uma atitude emotiva e expressiva 
de a intuir. A encenação convoca a composição para uma unidade espácio-temporal satisfazendo assim esta 
intenção através do movimento sucessivo de convergência do olhar para o motivo central. 

 (Estampa 14). A 

colocação da mesa sofre uma rotação de 90º, no entanto a figura de Cristo deixa de estar no 

centro da mesa passando a colocar-se num dos topos da mesa, no centro da composição. 

40 Este desenho de Rembrandt, trata-se de uma das variações realizadas por este artista a partir da «Última 
Ceia» de Leonardo da Vinci. Não sendo, deste modo, uma obra “original”, não deixa de se verificar uma 
manipulação do discurso plástico que se enquadra nos propósitos desta abordagem. 
41Apesar de este exemplo não apresentar a solução mais radical que Tintoretto realizou através das suas 
diferentes versões da última ceia, no que se refere à apropriação do espaço, figura como elemento fulcral na 
dramatização da ação que se afirma em termos plásticos pela destruição e desconstrução da visão central 
renascentista. Situação que atinge a expressão máxima na versão de 1592-94. Esta versão possivelmente 
contemporânea da pintura As bodas de Cana de 1561, apresenta-se ainda dentro de um registo mais contido, 
como um exemplo em que a adequação do espaço (neste caso do ponto de vista) se realiza dentro de 
princípios claros de exploração dramática. 
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Os Apóstolos porém distribuem-se em redor da mesa e dois deles posicionam-se de costas 

para o espectador. 

 

 

Esta solução compositiva vai proporcionar uma interpretação diferente da cena. O 

instante representado é novamente o momento da narrativa no qual Cristo anuncia que vai 

ser traído, mas ao contrário das situações anteriores, o olhar não intui (não é conduzido a 

ver) uma suspensão no tempo da ação, mas sim uma ação que se desdobra numa 

temporalidade. 

O movimento circular implícito [Fig.9], em que o olhar é levado a percorrer a cena, 

acompanhando os gestos excessivamente dramatizados dos Apóstolos que se posicionam 

de forma melódica em redor da mesa, acentua o turbilhão percetivo, condicionando desta 

forma a intuição temporal da ação para um desenvolvimento de uma ação que decorre no 

tempo e não a fixação de um instante temporal. 

Nesta situação o olhar acompanha as reações dos Apóstolos individualmente o que 

motiva pequenas suspensões temporais (que acentuam o elemento dramático) mas que no 

seu conjunto funcionam como instantes sucessivos da ação. A dramatização da cena é 

desta forma acentuadamente emotiva e dinâmica, não só pelas expressões dos rostos e da 

exuberância dos gestos dos Apóstolos, mas também pela manipulação do espaço da 

 
[Fig.8] Luca Cambiasso, A última ceia 1579. (esquema interpretativo) 
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representação como elemento promotor de uma ansiedade visual, que desta forma 

promove uma determinada orientação de leitura da imagem.  

Situações intermédias a estas propostas podem ser observadas nas versões de 

Baldassare Peruzi (Estampa 15) e de Marcantonio Bassetti (Estampa 16), onde se opta pela 

colocação da mesa numa posição mista. Em ambos os casos a mesa deixa de ser corrida e 

passa a apresentar uma configuração em L, o que em termos compositivos permite “jogar” 

com duas opções cénicas, o posicionamento mais estático e equilibrado da horizontal, em 

contraponto com a dinâmica da obliquidade. Deste modo a articulação entre estas duas 

possibilidades, em termos de uma dinâmica visual, vai configurar mais uma vez a 

temporalização da leitura e consequentemente as intencionalidades de focalização na 

leitura destas imagens. 

 

 
[Fig.9] Tintoretto, A última ceia. 1588 (esquema interpretativo) 

 

No caso da versão de Baldassere Peruzi, a distribuição das figuras na composição 

remete para a aparência de uma situação estática e deste modo para uma intuição de uma 

cristalização temporal, no entanto, a conjugação da representação da mesa dividida em 
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horizontal e oblíqua, associada à colocação de um único Apóstolo no lado de “cá” da mesa 

configura a intuição de uma temporalidade que se distende numa profundidade espacial. 

Este efeito resulta da conjugação de vários elementos da composição. A colocação 

dos Apóstolos em redor da mesa de forma a subtilmente ser intuída a transição de uma 

estável horizontalidade para uma crescente obliquidade apesar de existirem três planos de 

profundidade. As cabeças das personagens intervenientes encontram-se representadas na 

mesma horizontal, como se pode verificar na [Fig.10], em simultâneo com a perceção da 

passagem da horizontalidade da mesa para a direção oblíqua, conduz o olhar a um percurso 

que se desloca num movimento para o “interior” da composição até se suspender na figura 

de Cristo através da colocação do único Apóstolo do lado de “cá” da mesa que funciona 

como travão no percurso da visualidade. Esta suspensão da temporalidade do olhar 

coincide semanticamente com o momento da leitura da narrativa em que Cristo anuncia 

que vai ser traído. Este é o momento de encontro entre as dimensões operativas das 

discursividades que constroem a imagem, na dimensão compositiva e plástica e na 

dimensão discursiva que expressiva do conteúdo semântico.  
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  Este movimento orientado remete para uma temporalidade da intuição da cena por 

parte do espectador, ao invés da temporalidade preceptiva sofrer uma suspensão simultânea 

à cristalização temporal da cena, apresenta-se um pequeno desfasamento que condiciona o 

olhar a uma intuição mais lenta processando-se assim uma duração preceptiva que se 

distende no espaço.  

 
[Fig.10] Baldassere Peruzi, A última ceia. 1517 (esquema interpretativo) 
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[Fig.11] Marcoantonio Basseti, A última ceia. 1616 (esquema interpretativo) 

 

A versão de Marcoantonio Basseti constrói-se novamente de redor do momento da 

narrativa em que Cristo anuncia a traição que vai sofrer. A dramatização emotiva da cena é 

visível através da agitação e da expressividade dos gestos das figuras representadas, no 

entanto a encenação da cena conduz em termos de temporalização, para a intuição de uma 

suspensão do acontecimento, mas não para uma cristalização temporal. A disposição da 

mesa de frente em primeiro plano, que sofre uma inflexão com sentido oblíquo, situação 

que de certa forma “empurra” o desenrolar da cena para o centro e para dentro da 

composição, conduzindo deste modo o olhar a uma pausa, que no entanto é novamente 

acelerado, impelido por um movimento circular que se inscreve dentro dos limites do 

grupo central [Fig.11].  

Esta situação configura uma dupla temporalidade da cena. Os elementos periféricos 

da composição cristalizam-se temporalmente numa suspensão e em simultâneo o motivo 

central dinamiza-se numa distensão temporal mais longa, reforçando emotivamente o 

desenrolar da cena através de uma focalização condicionada. 
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1.3. A narrativa. O tempo e o espaço e a sua representação. Práticas, modos e géneros. 

 

«Narrativity and theatricality are two 

conflicting modes of representation resolved 

in a dialectic narrativization of vision.» 

Mieke Bal 

 

 

Ao ser assumida a ideia que uma imagem se estrutura com um propósito narrativo, e 

como construção de carácter visual implica, desde já, que o olhar sobre a imagem se 

distenda para além de um processo percetivo (da visão), integrando deste modo um 

processo que é de leitura. Deste processo de leitura resulta uma apropriação integral da 

imagem que, através deste ato, se unifica na sua dimensão conceptual e na sua dimensão 

formal e plástica. É através da impressão que decorre do ato de leitura que a materialidade 

da imagem se transforma em algo com sentido. Este processo opera-se de forma percetiva 

numa fase inicial e passa a operar-se visualmente42

O processo visual de leitura que reencaminha a imagem para uma unidade narrativa 

pode derivar de dois modos de regulação diferenciados que no entanto bifurcam de um 

tronco comum, em que em ambos os casos condicionam essa experiência visual a intuir e a 

conformar-se a uma específica consciencialização imagética. Este processo constrói-se 

dentro de uma determinada coerência cultural, no qual o signo e a significação sofrem uma 

 numa segunda instância. É nesta 

deslocação que se perfaz a transformação e a unificação da imagem e do seu sentido. Num 

terceiro momento, o resultado dessa unificação remete para uma construção mental onde as 

imagens que se processam daí resultantes configuram as possíveis relações e expressões 

entre forma e conteúdo. 

                                                             
42 O termo visual é aplicado no sentido do que se opera a nível mental e que vai para além do mero ato 
percetivo. Refere-se de certa forma, a um ato de reconhecimento, o que implica a invocação de elementos 
externos à imagem, que condicionam os caminhos interpretativos dos elementos percecionados. Como indica 
Norman Bryson, « […] the crucial difference between the term “perception” and the term “recognition” is 
that the latter is social.» BRYSON, Norman, HOLLY, Michael Ann, MOXEY, Keith – Visual Theory, 
painting and interpretation. Oxford: Polity Press, 1996. ISBN 978-0-7456-0660-6, p.65 
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reorganização que obedece a uma ordem exterior ou a uma ordem interior, consoante os 

casos.  

A situação mais comum verifica-se na primeira particularidade, na qual em termos 

iconográficos os signos (numa primeira camada superficial) remetem diretamente para a 

narrativa à qual a imagem ancora, funcionando como expressão de correspondência em 

relação ao texto e à fonte verbal que serve de motivação. Neste caso os signos funcionam 

como iconográfico-conotativos e, aparentam uma intencionalidade descritiva. Na situação 

em que em termos iconográficos os signos remetem, de forma indireta (numa segunda 

camada velada), para uma leitura que extravasa a motivação narrativa primordial, 

encontramos nestas possibilidades de leitura a configuração de outras narrativas, 

funcionando deste modo os signos como iconográfico-denotativos, e neste caso apresentam 

uma intencionalidade discursiva, que em simultâneo proporciona e se afirma como uma 

estrutura narrativa.  

A sugestão resultante do processamento destes vários atos de leitura expõe a imagem 

a entendimentos diversificados mas que resultam, num estádio final, numa unificação entre 

denotação e conotação a um nível em que se apresenta como verdade43

                                                             
43  A este propósito Mieke Bal refere-se a um efeito de real que resulta desta integração, e que de certa forma 
pode ser entendido como uma sistematização de uma operacionalidade feliz da consciência de simulação 
como experiência ficcional «The “effect of the real” consists in a specialised relationship between denotation 
and conotation where conotation so confirms and substantiates denotation that the latter appears to rise to the 
level of truth».», BAL, Mieke – Looking in the art of viewing, Ob. Cit., p.186 

. No entanto este 

sentido de verdade resulta de um sistema de relações que se estabelecem entre três 

componentes, o contexto artístico e literário à conceção da imagem, o contexto histórico da 

sua produção, ou seja o que contextualiza a obra na realidade contemporânea à sua 

produção, e as soluções pré existentes (um pré – texto) a nível artístico da imagética 

explorada dentro de uma tradição artística. Esta situação remete para a relação entre a obra 

e as soluções plásticas e conceptuais que a precederam. Assim, de acordo com estes 

pressupostos, o resultado final, ou seja o produto final da imagem resulta, de uma 

ambivalência. A imagem é a materialização das condicionantes externas da sua produção, 

mas, em simultâneo, uma materialização plástica e conceptual da intervenção do artista. 

Esta condição redimensiona a ação por parte do artista a um nível de discurso, e neste 

contexto apresenta-se o discurso a nível conceptual, mas também um discurso plástico e 
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expressivo, que pode encerrar em si uma estruturação de índole narrativa. Esta 

condicionante promove a intervenção do artista a um ato consciente e pertinente no 

resultado final da imagem, observando-se assim uma atitude ativa e não passiva do artista 

como mero reprodutor e como eco de um contexto social e ideológico. Este aspeto 

discursivo, inerente à laboração da imagem, implica o entender das imagens visuais como 

signos e deste modo como se refere Norman Bryson, «[…] it becomes possible to think of 

the image as discoursive work which returns into the society.»44 Este movimento de duplo 

sentido proporciona várias possibilidades de leitura da imagem, não só de um 

reconhecimento mas de uma atividade da imagética decorrente de um discurso plástico e 

conceptual, «The painter assumes the society’s codes of recognition, and performs his or 

her activity within their constraints, but the codes permit the elaboration of new 

combinations of the sign, further evolution in the discoursive formation. The result of 

painting’s signifying work, these are then recirculated into society as fresh and renewing 

currents of discourse. »45

De acordo com este enquadramento surge o questionar sobre o modo como se 

realizam, dentro desta estrutura produtiva, as imagens que manifestam uma 

intencionalidade de narrativa visual. Neste contexto importa analisar em primeira instância 

o processo que se inicia de fora, ou seja a imagem parte de um referente pré-estabelecido, 

dos textos e narrativas bíblicas, de narrativas literárias e orais, ou de relatos e testemunhos 

de acontecimentos (uma batalha ou uma coroação, por exemplo) e concebe-se 

aparentemente como uma transposição, ou seja observar o modo como se operam nessa 

transposição os códigos de reconhecimento.  

. 

Numa segunda instância importa a análise de imagens que se fundamentam numa 

intencionalidade ficcional, que se apresentam como sucedâneas de outras ficções ou que se 

insinuam na sua aparência como autónomas, observando deste modo a inversão do 

percurso do discurso sígnico de dentro para fora.  

O entendimento total que permite a leitura Cinco cenas do Génesis de Maso 

Finiguerra (Estampa 1) por parte do espetador, parte do pressuposto que o mesmo esteja 

                                                             
44 HOLLY, Michael Ann, MOXEY, Keith – Visual Theory, painting and interpretation, Ob. Cit., p.70 
45 IDEM, ibidem , p.70 
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familiarizado com os códigos culturais e iconográficos que estabelecem as ligações 

semânticas da imagem, que neste caso não apresenta ambiguidades conotativas nem 

denotativas. Para o espetador que observa este desenho não se verificam dificuldades de 

leitura dos episódios narrados bem como das personagens representadas. No entanto numa 

análise mais cuidada podem ser observadas discrepâncias entre o referente narrativo, o 

texto do Antigo Testamento, e as imagens representadas, situação que configura a 

predominância da imagem na configuração de um imaginário coletivo, que desta forma se 

estabelece numa fase inicial numa ação interpretativa e que pela sua disseminação atinge 

um estatuto representativo. 

Segundo o Génesis, a narrativa da expulsão do paraíso não faz referência ao anjo, e a 

nudez de Adão e Eva já não é permitida por Deus, no entanto o espetador não tem 

dificuldade em ler o episódio representado na parte superior direita da composição como 

sendo a cena da expulsão, porque se opera um reconhecimento, a imagem reenvia para 

outras imagens anteriormente realizadas do conhecimento do espetador que pela sua 

disseminação se apresenta como solução válida e consensual, «Adão pôs à sua mulher o 

nome de Eva, porque ela seria mãe de todos os viventes. O SENHOR Deus fez a Adão e à 

sua mulher túnicas de peles e vestiu-os.  

O SENHOR Deus disse: «Eis que o homem, quanto ao conhecimento do bem e do mal, 

se tornou como um de nós. Agora é preciso que ele não estenda a mão para se apoderar 

também do fruto da árvore da vida e, comendo dele viva para sempre.» 

O SENHOR Deus expulsou-o do jardim do Éden, a fim de cultivar a terra, da qual fora 

tirado. Depois de ter expulsado o homem, colocou, a oriente do jardim do Éden, os 

querubins com a espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida»46

Deste modo a imagem mais divulgada da expulsão do paraíso condensa momentos 

anteriores (a vergonha da nudez) e introduz novos acontecimentos de forma a acentuar a 

dramatização da ação, nomeadamente através da representação da figura ameaçadora do 

anjo que sintetiza simbolicamente a ira de Deus. Esta solução é o resultado de uma 

apropriação por parte das sucessivas representações desta cena ao longo dos séculos, 

sucedânea dos modos e dos contextos culturais como inicialmente foi feita a difusão dos 

 .  

                                                             
46 Gn4, p.29 
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textos bíblicos, realizada sobretudo através de imagens como sustentação de uma 

mensagem oral. 

Esta apropriação resulta de um processo de sedimentação de cariz cultural que deste 

modo confere à imagem um estatuto representativo de uma ideia, transformando a imagem 

numa convenção, adaptando-se deste modo ao texto de referência.  

Os códigos de reconhecimento derivam da articulação operada interiormente no 

discurso artístico. Realiza-se deste modo um reenvio da mensagem filtrada segundo um 

processo discursivo. Esta aceitação tácita, entre artista e espetador, na qual os sistemas 

sígnicos obedecem a uma codificação que permite uma operacionalidade conotativa e 

denotativa entre duas fontes referenciais, opera-se no interior da formação cultural. Esta 

situação possibilita uma diversidade de combinações com vários graus de complexidade, 

nomeadamente quando são invocadas referências emanadas de fontes diversas (imagens e 

textos) que se intuem e que desta forma perfazem a integridade da leitura. A articulação 

conotativa e denotativa que se opera no interior da imagem assenta numa ambivalência do 

discurso, que se fundamenta originário de uma estruturação cultural e como sucedâneo de 

um discurso plástico. 

O tratamento do espaço como lugar simultâneo dos espaços da narrativa, como um 

todo unitário e como partição dos ritmos da narrativa, obedece também ao pressuposto de 

que o conhecimento apriorístico por parte do espetador introduz o complemento que 

permite, através de um reconhecimento, a intuição integral da narrativa.  

O olhar sobre as de Cinco cenas do Génesis de Maso Finiguerra, segundo estas 

problemáticas, não apresenta um nível de ambiguidade elevado na sua leitura. Os exemplos 

que se seguem introduzem um grau de maior complexidade na aferição das 

particularidades interpretativas resultantes do seu processo de leitura, os quais apresentam 

um campo exploratório diversificado de acordo com a instrução de diferentes olhares. 

Partindo novamente de uma temática religiosa, neste caso a Anunciação, apresentam-

se como objeto de análise os desenhos de Fra Bartolommeo (Estampa 17), de Miguel 

Ângelo (Estampa 18), de Tiepolo (Estampa 19) e de Rembrandt (Estampa 20).  
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Todos os desenhos narram o encontro entre o anjo Gabriel e a Virgem Maria de 

acordo com o relato de São lucas, no entanto descrevem instantes diferenciados da ação47

A Anunciação é narrada no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, «Ao 

sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, 

. 

O recurso à focalização sobre momentos precisos “congelados” no fluir da narrativa 

possibilita, em termos denotativos, uma manipulação a nível semântico do referente, que 

deriva de uma assunção da primazia do discurso plástico sobre esse mesmo referente, num 

sentido que visa uma autonomia. Mais uma vez o conhecimento apriorístico por parte do 

espetador, que através dos códigos de reconhecimento, estabelece uma relação de 

familiaridade, resulta de um ato de memória, a memória das inúmeras versões deste tema 

já realizadas, que deixa indícios no sentido do reconhecimento das figuras de Nossa 

Senhora e do anjo Gabriel. É neste contexto que germinam as possibilidades de um 

discurso que não assenta apenas num sentido transcritivo. Os indícios de reconhecimento 

satisfazem o encontro a nível percetivo e reencaminham a leitura para um equilíbrio entre o 

formal e o conceptual na sua aparência. As leituras que se desenvolvem para além do 

encontro casual do olhar, que se entrelaçam nos sedimentos dos discursos possíveis de 

extrair da relação entre artista e obra e entre espetador e obra, ocorrem num espaço de 

especulação que apesar de ambíguo apresenta-se dinâmico, mas sempre conjetural.  

                                                             
47 Michael Baxandall expõe na sua obra Painting and experience in Fifteenth Century Italy. A Primer in the 
Social History of Picttorial Style a problemática decorrente da abordagem do tema da Anunciação no 
Quattrocento italiano, descrevendo a relação que se estabeleceu entre a palavra e a imagem, neste caso a 
organização estruturante do texto bíblico na relação direta com a visualização das imagens pictóricas. Dos 
quatro Evangelhos, só o de São Lucas descreve e se refere a este episódio, fazendo uma breve narrativa. 
 Dentro do contexto religioso do século XV, esta temática reassume uma importância que extravasa para a 
produção pictórica transformando-se num tema recorrente. A sistematização interpretativa operada clarificou, 
segundo o ponto de vista doutrinal, uma organização que dividiu o tempo da narrativa em momentos 
específicos correspondentes a instantes diferenciados de carácter dramatológico, que desta forma expunham 
uma mensagem espiritual através da descrição de emoções. De acordo com Baxandall tal se deveu à 
intervenção de Fra Roberto Caracciolo de Lecce, que nos seus sermões guiava as suas predicações 
explicando o significado dos acontecimentos narrados recorrendo a imagens pictóricas como forma de 
complemento. O carácter emotivo destes sermões, sobretudo nas descrições dos gestos e dos sentimentos, 
proporcionava um vínculo poderoso entre texto e imagem, e como se refere Baxandall, o comunicador e o 
pintor eram o repetiteur, os dois em um. Em relação ao tema da Anunciação, Fra Roberto divide a narrativa 
em cinco momentos que correspondem a cinco sucessivos estados emocionais atribuídos à Virgem Maria, o 
primeiro estado é o Conturbatio (inquietação), o segundo é o Cogitatio (reflexão), o terceiro, Interrogatio 
(interrogação), o quarto Humiliatio (submissão), e por fim o quinto estado Meritatio (mérito). De acordo com 
esta orgânica, os pintores eram compelidos a representar um destes momentos, o que no caso desta reflexão 
permite aferir o modo como esta situação se aplica ao desenho, e verificar também como este modelo formal 
se desdobrou para além do século XV.    
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a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David; e o nome da 

virgem era Maria. 

Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está 

contigo.» Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se48 e inquiria de si própria o que 

significava tal saudação49

Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem?»

. Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, pois achaste graça diante 

de Deus. Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. 

Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu 

Pai, reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim.» 
50 O anjo 

respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a 

sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus. 

Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no sexto mês, ela, 

a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus.» Maria disse então: «Eis a 

serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.»51 E o anjo retirou-se de junto 

dela.» 5253

As quatro versões apresentadas situam-se nos momentos da narrativa 

correspondentes ao primeiro momento, conturbatio, ou terceiro momento, interrogatio. 

Estes instantes da narrativa são ao nível da dramatização os que permitem um tratamento 

mais expressivo das personagens e da ação, mas em simultâneo onde reside uma maior 

ambiguidade. A versão de Fra Bartolomeo (Estampa 17) encontra-se neste caso, pela 

colocação do anjo em posição de saudação é provável tratar-se do momento inicial da 

Anunciação (conturbatio) no entanto a expressão da Virgem remete para o terceiro 

momento (interrogatio), o que possibilita em termos narratológicos uma leitura 

interpretativa que integre um distender temporal entre os dois momentos. Esta 

possibilidade opera-se dentro da dinâmica percetiva e depois visual. Em termos 

compositivos a ação gravita em torno da figura da Virgem, através da colocação no lado 

. 

                                                             
48 Conturbatio 
49 Cogitatio 
50 Interrogatio 
51 Humiliatio 
52 Meritatio 
53 Lc 11, 3  
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direito da composição e da sua elevação em relação ao anjo (situação que “contraria” uma 

certa lógica perspética), aliada à disposição do anjo que irrompe subtilmente pela 

composição, criando deste modo duas consistências corpóreas, a gravitacional e matérica 

da Virgem, e uma mais etérea e volátil do anjo, criando-se através deste contraste a 

presença de um fluir temporal e não de um congelamento da ação. Na comparação deste 

desenho com a exploração da mesma temática no caso da pintura realizada pelo mesmo 

artista [Fig.12], depara-se com uma dinâmica narrativa completamente diferenciada. O 

momento da narrativa esta cristalizado no instante do interrogatio, o assunto narrado é 

complementado com indícios que saltam temporalmente entre o passado e o futuro 

gravitando em torno desse momento em suspensão, a interrogação da Virgem. 

Os momentos temporais referem-se a duas dimensões distintas, uma a intemporal 

que condensa passado e futuro, representada no medalhão sobre a porta, no qual é descrito 

o sacrifício de Isaac, cena ambivalente que relata o episódio do dilema de Abraão mas que 

em simultâneo é interpretado como o início de um ciclo que se encerra na paixão de Cristo 

imolado como cordeiro de Deus, e que deste modo se relaciona com o tempo futuro da 

decisão que a Virgem vai tomar. Outro indício de uma outra dimensão de temporalidade 

encontra-se na figura da pomba que inicia a sua libertação das mãos de Deus e no registo 

da luz do Espírito Santo que inicia o seu percurso, em que é apenas visível em parte, como 

em pausa antecipando o instante que se segue. 

Desta forma, verifica-se no caso do desenho, uma exploração dentro de um discurso 

que toma sentido através de uma transformação formal da temporalização narrativa, o que 

subentende uma plasticidade da temporalidade. Há um fluir dinâmico onde se intuem os 

momentos narrativos como um que se desdobra em “outros”, operando-se uma narrativa 

dentro da plasticidade da transformação formal.  
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[Fig.12] Fra Bartolomeo, Anunciação, c.1500 

 

Afirma-se neste caso um discurso plástico que atua na forma diretamente da ideia, e 

deste modo como expressão de um processo de síntese, através de um sentido de 

ordenação da matéria em forma, funcionando assim a aparência da imagem como uma 

sensação. Na pintura, onde a sua elaboração recorre à conceção de um discurso mais 

sofisticado e complexo, a imagem produzida redimensiona a aparência formal para um 

patamar a um nível que remete para um conceito54

                                                             
54 «A concetto is a thing conceived in the mind, and the metaphor may be understood as biological, as if the 
imagination were a matrix, or womb. To extend the metaphor, concetti, considered as the progeny of the 
mind, occupied a lowly position in contrast to ideas.» BRYSON, Norman, HOLLY, Michael Ann, MOXEY, 
Keith – Visual Culture, Images and Interpretations.Middletown: Wesleyan University Press, 1994. ISBN 0-
8195-6267-X. p.386.  

, resultante da articulação de um 

discurso formal, derivado da imaginação do artista, e do discurso ideológico inserido num 

contexto social.  
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A temporalidade no caso do desenho é mais inquietante, porque o agora é 

simultâneo a um antes e a um depois. No caso da pintura, o agora congrega um instante 

que é intermédio entre um antes e um depois. 

O desenho de Miguel Ângelo (Estampa 18) apresenta uma construção que em termos 

interpretativos encerra ambiguidades. Se em termos compositivos, o registo obedece a uma 

estruturação que encaminha o reconhecimento para o momento correspondente ao 

interrogatio, observa-se em simultâneo uma inquietante incompatibilidade entre a 

expressão formal e o seu referente. 

As características que constroem e compõe a cena encontram-se presentes, o anjo, a 

figura feminina, como Maria e os gestos das mãos como descrevendo incredulidade e 

incerteza, no entanto, tanto a figura do anjo como da Virgem afastam-se das representações 

convencionais e numa leitura mais profunda a dinâmica visual da narrativa revela 

incongruências com a narrativa referencial, nomeadamente em relação ao seu conteúdo 

semântico. 

No caso do anjo, através do gesto da mão direita, que aponta como que em posição 

de acusação, revelando alguma dureza e severidade, em conjugação com a expressão 

neutra e ausente do rosto que olha diretamente para a Virgem, contrariando o 

convencionalismo referencial do olhar para baixo.  

A representação da Virgem permite leituras ambíguas. O gesto dos braços abertos 

que remete para a incredulidade e para a dúvida que Maria sente mas que também é 

demonstrativa de uma disponibilidade e deste modo de aceitação, é contrastada pela 

expressão do rosto que fita o anjo em desafio, enfrentando o seu olhar como um insulto. 

Estas expressões redimensionam a leitura da cena para um confronto entre acusação e 

réplica ao invés de uma dimensão intimista entre dúvida e sentido de missão. O adensar 

deste sentido ambíguo reforça-se com a representação da figura de Moisés no lado 

esquerdo da composição, que dubiamente se apresenta como uma aparição imaginária ou 

como uma pequena peça escultórica sobre a mesa. A figura de Moisés apresenta a mesma 

função denotativa que o sacrifício de Isaac no exemplo precedente, nas neste caso a leitura 

interpretativa apresenta uma combinação mais complexa. Moisés é representado a destruir 
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as tábuas da lei55, cena que em termos de leitura simétrica, entre Antigo e Novo 

Testamento, remete possivelmente para a alegoria do triunfo da igreja sobre a sinagoga56

Esta interpretação é conjetural, poderia apresentar-se uma leitura mais hermética na 

procura de outros significados, mas em termos de uma análise da imagem segundo o ponto 

de vista das relações que se estabelecem com espetador, sobretudo nos aspetos que 

permitem o reconhecimento, reforçam a ambiguidade que se opera a nível de leitura. A 

estrutura deste desenho circula entre um esquema que ora afastando-se ou aproximando-se 

desenvolve-se decorrente de um processo de reconhecimento, que alberga o seu referente, 

e decorrente de um processo discursivo que se desenvolve de um afastamento progressivo 

do referente à medida que a leitura se deslocaliza da narrativa da história para as 

narrativas que se constroem a partir desse ponto.  

, 

neste caso o anúncio da vinda de Cristo como transformação que se vai operar, que marca 

o início do fim da antiga lei que se completará na paixão com o início da nova lei.  

A disfunção que se opera entre o que se representa e o como é representado 

possibilita o desenvolvimento de várias narrativas dentro de uma narrativa, que resultam, 

num primeiro nível, do confronto entre o motivo (neste caso a história da Anunciação) e a 

forma como é induzida ao espetador. O processo de reconhecimento processa-se através do 

aspeto formal conducente a um sentido de verosimilhança, os elementos fundamentais que 

compõe a cena estão presentes, a cena é intuída na sua globalidade contudo a sua 

formalização encerra ambiguidades, nomeadamente a representação da Virgem, se isolada 

do contexto geral da composição dificilmente é reconhecida. Estes aspetos proporcionam a 

existência de um segundo nível de confronto, o que se produz como resultado do 

desenvolvimento da abordagem ao referente e a consequente transposição. 

A construção da imagem na sua dimensão plástica orienta a leitura para 

possibilidades que secundarizam o motivo narrativo, possibilitando deste modo o 

                                                             
55 Situação que remete para o episódio do Antigo Testamento, no qual Moisés após a sua estadia no mote 
Sinai regressa para junto dos seus seguidores e depara-se com um ato de idolatria a ser praticado (a adoração 
do bezerro de ouro) e enfurecido destrói as tábuas da lei.  
56 Alegoria representada no tema da crucificação, através da colocação de duas figuras ladeando a cruz, 
identificáveis como a igreja e a sinagoga. A igreja representada do lado direito como figura feminina, 
coroada e com um cálice na mão recolhendo o sangue de Cristo, à esquerda a sinagoga também como figura 
feminina, vendada com uma coroa a cair da cabeça inclinada, e as tábuas da lei a deslizaram das mãos. Tema 
comum do período Carolíngio e por toda a Idade Média, desaparecendo no Renascimento. 
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desenvolvimento de um discurso que se recria na exploração plástica do motivo e não só 

na expressão do motivo. Afirmam-se deste modo uma narratividade da construção formal 

que valoriza a experiência de uma prática, fundamentada sobretudo nas componentes 

discursivas em que se estrutura a sua conceção em detrimento de um processo unicamente 

de equivalência.  

As versões de Tiepolo (Estampa 19) e de Rembrandt (Estampa 20) realizadas em 

contextos diferenciados das anteriores versões, sobretudo no que respeita a questões 

teológicas, apresentam-se no campo formal como propostas que objetivamente 

redimensionam a abordagem da temática para um nível na qual é meramente factual. 

Secundarizada pelo discurso plástico, que na sua formação é a aparência concreta de uma 

conceptualização e que nestes casos são intervenções conscientes e ordenadoras de 

determinados ideários.     

Nas categorias temporais da ação na narrativa podemos situar a versão de Tiepolo no 

momento nomeado como humiliato e na versão de Rembrandt no momento do 

interrogativo. A escolha destes dois momentos distintos indicia motivações ideológicas no 

tratamento do tema, situação que reforça as opções plásticas tanto na construção formal 

como na conceção do espaço da narrativa, simultaneamente espaço da cena e espaço 

ideológico. A versão de Tiepolo estrutura-se num imaginário católico. A importância 

espiritual da cena é retratada como um arrebatamento reforçando deste modo a importância 

da Virgem, que no seu ato de aceitação, se eleva a um patamar espiritual em contacto 

direto com o divino. O momento do humiliato, configura o instante da transformação, do 

terreno em divino, do material no espiritual, opção de forte conotação ideológica no 

contexto do conflito entre católicos e protestantes no que concerne à questão do divino na 

Virgem Maria. 

A exploração narratológica espacial da cena apresenta uma encenação plástica que 

conduz o olhar do espetador a percorrer alternadamente a estrutura triangular composta 

pelo anjo, a Virgem e a pomba do Espírito Santo, imprimindo à leitura uma indução de 

movimento ascendente e em simultâneo uma sensação de volatilidade, de um espaço 

etéreo, condição que reforça uma idealização de carácter místico à cena. Em termos 

plásticos, o recurso à mancha, que surge aqui como divisão em termos lumínicos das zonas 
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iluminadas e das zonas de penumbra, e não como marcação de volumes. Esta intenção 

reafirma a consciência de um espaço de representação bidimensional. O espaço do suporte 

não ilude o espaço da cena apropriando-se dele de forma a manipulá-lo plasticamente 

como meio expressivo de um discurso. Materialmente o espaço é destituído do seu sentido 

físico, configurado em matéria plástica que se subordina a um sentido de espaço como 

elemento ativo e participativo na encenação, funcionando como imagem e não como 

construção ilusória interiorizada na cena como espaço da coreografia.  

A versão de Rembrandt (Estampa 20) exterioriza um a abordagem diferente ao tema, 

tanto ao nível do discurso plástico como do discurso conceptual. A expressão da Virgem 

remete para o instante do interrogatio, instante de dúvida, emoção explícita da condição 

humana, que neste caso não é representada como arrebatamento mas como imposição, 

facto reforçado pela atitude do anjo que aparenta confortar a Virgem.  

A composição rege-se por um sentido gravítico oposto à da versão de Tiepolo 

(Estampa 19), a leitura intui um sentido de peso nas figuras representadas, a posição de 

sentada da Virgem e a postura inclinada do anjo reforçam a leitura para baixo, mas é 

sobretudo a indefinição dos limites dos corpos, representados numa mesma massa gráfica 

que confere à composição gravidade. Esta solução plástica que se estrutura através da linha 

como elemento que constrói a imagem, possibilita uma leitura que diverge em várias 

direções induzindo diferentes possibilidades de desenvolvimento, de diferentes fins. Estas 

opções perfilam-se como sucedâneas de um pensamento ideológico derivado do 

protestantismo do norte da Europa, sobretudo luterano e calvinista, que exprime uma 

mentalidade de carácter burguês, fator que influencia os programas e práticas artísticas dos 

artistas em contexto no sistema social e cultural protestante. Desta forma as dúvidas em 

relação à divindade da Virgem Maria, possibilitam interpretações como as de Rembrandt, 

onde para além da organização estrutural da imagem, que confere à cena uma intimidade 

na qual a Virgem é retratada na sua condição de fragilidade humana perante o peso da 

relação com o divino, o registo numa mesma narrativa gráfica, que junta a Virgem e o anjo 

numa mesma matéria plástica, reforça a ideia de se tratarem, não de personagens principais 

da narrativa, mas de duas personagens que se apresentam como instrumentalizadas por um 

enredo que não dominam.    
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A observação destas várias abordagens ao tema da Anunciação proporciona em 

termos da exploração narratológica a evidência de expressões e modos diferenciados. Nos 

aspetos correspondentes da estruturação compositiva verifica-se uma subordinação direta 

ao campo interpretativo, situação que aponta para as várias dimensões possíveis e passiveis 

de manipulação da relação que incorpora a atividade plástica com o referente. O referente 

neste contexto não é somente decorrente do texto escrito e verbal que o configura, em que 

é objeto de uma transposição ilustrativa para uma imagem visual, mas sim um resultado da 

complexa relação que ocorre entre o conteúdo conceptual que o sustenta e os 

desenvolvimentos que se operam nos vários níveis de substratos acumulados, que tanto 

derivam de um discurso das ideias como de um universo imagético de imagens mentais e 

de imagens visuais57

Os modos como se processa a relação entre o motivo e o desenvolvimento do 

discurso conducente à materialização plástica da imagem podem se apresentar segundo três 

processos de desenvolvimento distintos. Estas estruturas de desenvolvimento encerram em 

si contextos diferenciados da sua produção, nomeadamente o que deriva de 

enquadramentos sociais e ideológicos, bem como de programas artísticos, 

condicionalismos sempre presentes no resultado final, mas mutáveis e não somente fixos. 

O conteúdo e a aparência reformulam-se nos atos percetivos que se renovam dentro dos 

 que se operam instantaneamente e que se revisitem e se evocam.    

                                                             
57 A relação ambígua entre ideia e imagem como termos que se utilizam para se designar construções a nível 
mental e subsequentemente ambiguidade que as noções de imagem mental e imagem visual encerram, são 
entendidas neste contexto e por conveniência como imagens que se estruturam num meio-termo entre a 
aparência sensível dentro das lógicas que regem os processos sensoriais da perceção, e entre as imagens que 
se processam ao nível do intelecto, sendo a imagem final a materialização do encontro entre estes dois 
movimentos. As ideias como imagens e as imagens como imagens coexistem em relação permanente. W.J.T. 
Mitchael na sua obra Iconology – Image, Text, Ideology, aborda esta temática referindo-se, « “Idea” comes 
from Greek verb “to see”, and is frequently linked with the notion of the “eidolon”, the “visible image” (…). 
A sensible way to avoid the temptation of thinking about images in terms of images would be to replace the 
word “idea” in discussions of imagery with some other term like “concept” or “notion”. This is the strategy 
of the Platonic tradition, which distinguishes the eidos  from the eidolon by conceiving of the former as a 
“supersensible reality” of forms, types, or species”, the latter as a sensible impression that provides a mere 
“likeness” (eikon) or “semblance” (phantasma) of the eidos. A less prudent (…) way of dealing with this 
problem is to give in to temptation to see ideas as images, and to allow the recursive problem full play. This 
involves attention to the way in which images (and ideas) double themselves: The way we depict the act of 
picturing, imagine the activity of imagination, and figure the practice of figuration. These doubled pictures, 
images, and figures are strategies for both giving into and resisting the temptation to see ideas as images.» 
MITCHELL, W.J.T. – Iconology. Image, Text, Ideology. Chicago: The University of Chicago Press, 1986. 
ISBN 0-226-53229-I. p.5 
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contextos em que se encontra o espetador58

O esquema [1] sintetiza de forma genérica as possibilidades de desenvolvimento de 

um discurso plástico que se organiza de acordo com uma estrutura narratológica, e que 

opera uma transição de uma narrativa verbal (escrita ou oral) para um contexto de imagem 

visual. 

, adicionando um complexo e diversificado 

acumular de níveis de sedimentação compostos pelos olhares sucessivos sobre a imagem.  

Neste contexto importa aferir de que modo se opera a relação entre o motivo (o 

conteúdo narrativo), o processo de transição para uma linguagem plástica (neste caso o 

desenho) e os percursos de desenvolvimento que se operam na imagem. Deste modo 

podem ser apontados três percursos possíveis. Um primeiro de carácter linear e direto, 

onde a imagem estrutura-se de forma a procurar uma equivalência em relação ao referente, 

evitando ambiguidades, recorrendo sempre que possível à inclusão de situações e de 

soluções familiares e inequívocas à sua leitura59

Um segundo percurso apresenta-se de certa forma derivado da primeira situação. A 

relação entre a estruturação da imagem e o modo como se relaciona ao referente não se 

, reforçadas por elementos que reenviam a 

leitura da imagem à presença do referente. 

                                                             
58 Ao valorizar-se o contexto em que a obra é percecionada e não apenas o contexto da sua produção, 
introduz-se uma problemática que encerra a armadilha que ocorre de forma comum na análise de obras de 
arte, a questão do anacronismo, a tentação de analisar e de interpretar a obra de arte de acordo com uma 
determinada visão estética e ideológica contemporânea a um determinado tempo, e que dessa forma reduz a 
obra a uma expressão plástica e conceptual concebida de acordo com valorizações contextualizadas em 
momentos anacrónicos ao contexto inicial da produção da obra. A incapacidade, como espetadores, de 
observar as obras na mesma dimensão preceptiva e intelectual dos seus contemporâneos não reduz a obra a 
um mero fragmento incompleto ou a um testemunho de memória. Através do encontro que se estabelece em 
momentos diferenciados redimensiona a obra para uma dinâmica discursiva que se renova na experiência da 
revisitação, no entanto o perigo coabita com diferentes níveis de apropriação que a obra pode sofrer, na qual 
a manipulação conceptual desmonta e remonta a aparência formal no sentido de a expor a uma nova 
conveniência. O anacronismo é inevitável mas funciona como elemento que possibilita um renovar imagético 
que atua com um sentido de complementaridade e não de uma forma a que descaracterize ou anule o sentido 
imagético inicial. Como se refere Daniel Arasse citando Henri Focillon, «(…) dans les grandes ouevres d’art, 
il y a toujours des temporalités diferentes qui se superposent et s’entrelacent. Une grande ouvre d’art mélange 
à la fois des éléments «avancés» et des éléments «retardataires»», e conclui, «Donc, dans le temps même de 
sa pruduction, une oeuvre d’art peut très bien mélanger les temps et faire elle-même de l’anachronisme. 
L’idée d’une pureté du temps linéaire dans l’histoire de l’art n’a pas de sens.» ARASSE, Daniel - Histoires 
de peintures. Paris: Éditions Denoel. 2004. ISBN 978-2-07-032081-3. p.227 
59As situações referidas comtemplam todo o conjunto de signos que caracterizam uma imagética cultural que 
se associa e que caracteriza uma determinada narrativa. Por exemplo a representação de uma figura feminina 
jovem juntamente com uma figura masculina jovem dotada de asas indica uma forte probabilidade do assunto 
da imagem se tratar de uma Anunciação. Se foram incluídos outros elementos descritos nessa narrativa, como 
gestos e posturas e ações, vai implicar junto do espetador a gestão dos níveis de reconhecimento e em 
simultâneo os graus de desenvolvimento da métrica narrativa entre a imagem e o motivo.   
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concebe num discurso promotor de possíveis ambiguidades, recorrendo a soluções 

familiares que simplificam a intuição imagética do assunto e do motivo. O 

desenvolvimento opera-se num desdobramento entre a narrativa referencial e a narrativa 

plástica, sem se afastarem de modo à ancoragem ao referente se descaracterizar, 

permitindo desta forma a possibilidade de uma subtil leitura indiciadora de um 

afastamento.  

Deste modo o discurso plástico aponta para uma certa autonomia onde por vezes a 

equivalência narrativa é sacrificada conscientemente em proveito desse discurso plástico 

que atua sobre a narrativa num nível estrutural emanentemente ligado a uma expressão 

plástica e deste modo a uma imagem visual. O tempo da narrativa dissolve-se no tempo da 

imagem. Esta transferência opera-se por vezes de forma velada, mas apresenta-se como 

uma afirmação da consciência de uma conceção e de uma estruturação específica de tempo 

e de espaço60 e da forma de o narrar dentro da produção das artes visuais61

A emancipação em relação às retóricas narrativas da comunicação verbal e escrita 

indicia, no caso das imagens visuais, a estruturação de um processo narrativo a nível 

mental que vai para além da relação percetiva com a imagem. A intuição narrativa da 

imagem é induzida pela sistematização que se opera entre a imagem que se perceciona, a 

estrutura em que é montada e pela dinâmica em que as imagens se organizam mentalmente 

no espetador. O modo como se opera este desenvolvimento resulta de uma construção que 

assenta num processo que através da construção de um artifício incluso num sistema de 

codificação sígnica reorganiza mentalmente a imagem percecionada, conduzindo a sua 

leitura a uma consciência narratológica.  

.  

O terceiro processo remete para uma conceção no qual o discurso plástico se apropria 

do motivo de forma a manipulá-lo. Esta manipulação transfigura de forma intencional o 

referente narrativo a uma subordinação em relação a uma narrativa plástica, condicionando 
                                                             
60 «Visual art uses space to convey an idea of temporality» BAL, Miek, Reading Rembrandt, Beyond the 
Word-Image Opposition , ob.cit.,p.126 
61 Esta conceção afasta-se da conhecida divisão em que a pintura é uma arte do espaço e a literatura uma arte 
do tempo, segundo Lessing. O facto da imagem se apresentar na sua aparência como fixa e imóvel não 
implica a ausência de uma intuição de temporalização que, neste caso, se manifesta a nível intelectual e não 
simplesmente a um nível sensorial. A dinâmica produzida ao nível imagético mental através da leitura e do 
reconhecimento de uma determinada estruturação codificada que permite a intuição de sistemas transitórios 
entre a perceção e a formalização mental, permite albergar o intuir de um fluir narrativo que se desenrola 
num espaço e num tempo. 
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o motivo a um acessório. No entanto a desconstrução do motivo não é total, é necessário 

que ele se insinue de forma a introduzir um sentido, deste modo o referente também se 

apropria do desenvolvimento plástico que se opera. É neste movimento de afastamento e 

de aproximação entre os discursos em que a narrativa se bifurca em narrativas que 

derivam das ambiguidades que se desdobram no contacto percetivo, na estruturação mental 

que decorre e que processualmente evoca as experiências em relação ao referente e as 

combina e confronta no ato da leitura da imagem62

De acordo com esta estrutura pode-se considerar o exemplo de Fra Bartolomeo como 

um desenvolvimento que se processa segundo a primeira situação. A versão de Tieppolo, 

remete para um desenvolvimento de acordo com o segundo processo, sendo a versão de 

Rembrandt um exemplo que se enquadra numa transição entre o processo dois e o processo 

três, com maior predominância para este último. Finalmente o exemplo de Miguel Ângelo 

aponta para a terceira estrutura.  

.  

Estas estruturas podem ser transpostas na análise de outros conjuntos de exemplos 

que derivam dos tradicionais motivos narrativos, sobretudo as categorias histórica e 

religiosa, e em alguns aspetos as narrativas ficcionais. A organização discursiva dos 

relatos, nos seus aspetos descritivos de tempo e de espaço, obedecem a orientações que se 

fundam numa interação, entre a ideia que congrega o conjunto de elementos que a 

fundamentam63

 

, e a ideia que se agrega como um elemento novo e motivador de 

desenvolvimento. É no peso que cada uma destas forças exerce, que se exprime a 

intencionalidade do desenvolvimento do discurso plástico e as questões narratológicas 

inerentes a este processo. 

 

                                                             
62 O desconforto que por vezes surge na leitura de uma imagem resulta de uma observação que parte do 
referente, neste caso de uma narrativa, e que na dificuldade de encontrar um conjunto satisfatório de indícios 
de equivalência na imagem se perturba. O desfasamento entre a observação e o processo de leitura só se 
desbloqueia com a interiorização que os processos narratológicos (das palavras e das imagens visuais) 
apelam ao uso de raciocínios diferenciados que no seu estágio final se complementam, «[…] just as every 
picture contains na implicit “I see”, so according to Kant every mental representation contains na implicit “I 
think”» IDEM, Ibidem. p.270 
63 O conjunto de indícios que compõe a leitura imagética remete para um reservatório de signos, de 
conteúdos semânticos, que contêm a totalidade das experiências acerca do assunto, permitindo desta forma 
um reconhecimento satisfatório.  
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Esquema [1] 
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1.4. A narrativa como representação e como discurso de poder. 

 

 

«Para que o acontecimento mais banal se torne numa aventura, é 

preciso e suficiente que alguém se ponha a conta-lo» 

Sartre 

 

 

Associado ao conceito de narrativa coexiste um princípio ordenador no qual a narrativa 

é sempre a expressão final de um determinado propósito onde o ato de narração encerra em 

si próprio uma estruturação que não é neutra. A organização estrutural que concebe uma 

expressão de sentido narrativo, seja oral, escrita ou por imagens, desenvolve-se sempre de 

acordo com uma intencionalidade. A narrativa decorre sobre um assunto mas o seu 

resultado final é sempre uma expressão de uma ideia64

Esta mecânica estrutural da narrativa configura a existência de duas vertentes 

importantes que condicionam a intencionalidade subjacente do discurso. Numa primeira 

instância a narrativa desenvolve-se de acordo com um discurso que é a narração, e em 

simultâneo como um discurso diegético

.  

65

                                                             
64 Convém esclarecer que o conceito de ideia usado não abarca o espectro mais alargado que deriva da noção 
de ideologia, que surge a partir do iluminismo, na qual o seu campo de ação apresenta-se como método de 
separar as falsas ideias das verdadeiras ideias, de forma aferir as que corretamente se conectam com a 
realidade. Ora este processo apresenta perigos quando se aborda a ideia como imagem, que num contexto 
ideológico pode ser entendida como falsas, como produto corruptível que funcionam como idolatria. Neste 
contexto uma ideia, de acordo com Samuel Taylor Coleridge «[…] is distinguished precisely by its inability 
to be rendered in pictorical or material form: it is a “living educt” of the imagination, a “power” that can be 
rendered only by translucence of a symbolic form, never by a “mere” image. Para se evitar anacronismos na 
análise das obras, esta visão iconoclasta é entendida com alguma reserva. Nesta análise parte-se de uma 
conceção de ideia com um duplo sentido, como imagem abstrata e como imagem visual. 

. É nestas duas premissas que se encontra o 

terreno onde uma imagem estruturalmente narratológica se vai operar. Este terreno nunca é 

fixo nem neutro. A sua existência fundamenta-se numa contextualização precisa que deriva 

de um sistema regulador, ou seja, de uma convenção, «A narrativa nunca nos fornece 

senão precisamente uma «visão», isto é, uma perspectiva necessariamente incompleta, 

lacunar, “anamorfoseada” de um certo real. Como toda a arte visa a realidade estética, mas 

65 « […] a narração é o discurso das palavras, a diegese o discurso das “coisas”» LEFEBVE, Maurice-Jean – 
Estrutura do Discurso da Poesia e da Narrativa. Coimbra: Livraria Almedina, 1975. p.166 
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visa-a através de meios que resultam de uma convenção. […] Essa convenção consiste em 

dar-nos a diegese (o mundo representado) como uma realidade, mas também como uma 

ficção. Não se trata de um real verdadeiro mas de um discurso que reenvia, ele mesmo, ao 

mundo como problema. A narrativa na sua totalidade, constitui-se numa imagem capaz de 

presentificação.»66

De acordo com esta contextualização surge a intenção de observar os modos como as 

possíveis regulações no âmbito de uma intencionalidade de discurso de poder

. 

67 se 

manifestam na estruturação de uma imagem na sua componente narratológica. Importa 

ainda neste contexto observar se os mecanismos orientadores e estruturantes da construção 

da imagem de sentido narratológico se operam diferenciados ou não consoante as suas 

intencionalidades, de acordo com as tipologias possíveis de discurso narrativo, o histórico, 

o religioso e o ficcional68

Das três categorias apontadas, as duas primeiras encerram uma óbvia associação a 

uma possível estrutura discursiva de poder, uma vez que o assunto que vincula vai para 

além da superfície denotativa da imagem, apresentando um complexo e derivado campo de 

diferentes níveis de substrato conotativo. O discurso ficcional

.  

69

O que fratura as linhas de desenvolvimento discursivo, do conjunto histórico/religioso 

em relação ao ficcional, reside num aspeto de fulcral importância. No conjunto 

histórico/religioso a imagem concebe-se num estágio inicial a partir da palavra, de um 

texto, em termos signicos, visualmente devem operar como substitutos de equivalência e 

também, como se refere Norman Bryson «Their role (as imagens) is that of na accessible 

 integra na sua conceção 

iguais possibilidades operativas ao nível da conotação e da denotação no entanto, em 

termos semânticos, são introduzidas variáveis que possibilitam o derivar do discurso 

ficcional para caminhos aos quais os discursos, histórico e religioso aparentemente são 

impossibilitados de o fazer, com o risco de anularem a sua intencionalidade.  

                                                             
66 IDEM, Ibidem. p.186 
67 O termo poder surge aqui associado a uma intenção, a uma intencionalidade precisa de condicionar e de 
conduzir a leitura de uma imagem a uma determinada especificidade, e não só à noção de poder no campo 
ideológico como imposição ou manifestação de força de uma determinada visão de mundo.    
68 O âmbito do discurso ficcional alberga um conjunto de opções discursivas que se desenvolvem segundo 
uma intencionalidade de fingimento que é tacitamente convencionado entre o autor e o espetador.  
69 Neste caso, discurso ficcional é entendido como produto da imaginação da fantasia e que 
fundamentalmente não se objetiva como relato ou como testemunho e que não deve ser confundido com 
discurso de estrutura ficcional.   
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and palatable substitute. And not only must the image submit before the Word, it must also 

take on, as a sign, the same kind of construction as the verbal sign. Speech derives its 

meanings from an articulated and systematic structure which is superimposed on a physical 

substratum»70

A arquitetura construtiva dos signos visuais surge neste sentido obedecendo a uma 

mesma lógica projetiva da linguagem verbal. Essa lógica assenta num princípio que 

permite uma transferência recíproca entre a palavra e a imagem num sentido de 

ambivalência. Do mesmo modo esta situação também se pode verificar no discurso 

ficcional e numa estrutura discursiva ficcional, no entanto o grau de transgressão tolerado 

é superior uma vez que o ciclo de reciprocidade entre imagem e texto se dilui em virtude 

de pertencerem, na sua essência, a uma mesma condição, a do fingimento. De certa forma é 

estabelecido um contrato entre o autor e o espetador no qual ao primeiro é pedido que 

minta convenientemente, e quanto mais eficaz e convincente for a mentira mais agradado 

fica o espetador

.  

71

Norman Bryson no seu ensaio Word and Image, French painting of the Ancien 

Régime, refere as possíveis ligações e as relações que se estabelecem entre as imagens 

visuais a palavra e a linguagem, distinguindo duas expressões, as quais classificou de 

discursiva e de figural. Segundo Bryson quanto maior for a relação entre a imagem e uma 

lógica expressiva textual organizada de acordo com as estruturas da linguagem, mais a 

imagem se aproxima do aspeto discursivo, ao invés, quanto maior for a componente visual 

.    

                                                             
70 BRYSON,Norman - Word and Image , French Painting of the Ancien Régime. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011. ISBN 978-0521-27654-2. p.11 
71 Pierre Bourdieu referindo-se à ficção literária e aos mecanismos de fingimento e ilusórios na qual se 
estrutura a ficção, num processo que nomeia como a «desmontagem ímpia da ficção», especifica a 
preponderância da estrutura do discurso que se ficciona sobre a ficção que o motiva, e que assume a sua 
condição ilusória, afirmando-se numa presença através de uma relação que se estabelece a partir de uma 
crença, abordagem essa que pode ser importada para o domínio da ficção no campo visual e plástico. «[…] o 
fundamento da crença (e do prazer que, no caso da ficção literária, ela proporciona) reside na illusio, a 
adesão ao jogo enquanto tal, a aceitação do pressuposto fundamental de que o jogo, literário ou científico, 
vale a pena ser jogado, ser levado a sério. A illusio literária, essa adesão originária ao jogo literário que funda 
a crença na importância ou no interesse das ficções literárias, é a condição, quase sempre inapercebida, do 
prazer estético o qual é sempre, em parte, prazer de jogar o jogo, de participar na ficção, de se estar em total 
acordo com os pressupostos do jogo; e condição também da ilusão literária e do efeito de crença (mais do 
que «efeito de real») que o texto pode produzir.», BOURDIEU,Pierre – As Regras da Arte, Génese e 
estrutura do campo literário. Lisboa: Editorial Presença, 1996. ISBN 972-23-2121-8. p.373 
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da imagem e a sua leitura evocar em menor grau elementos exógenos à imagem advindos 

das estruturas da linguagem, a imagem aproxima-se de um aspeto figural. 

Dentro desta lógica subtende-se que a construção de uma narrativa visual dentro do 

âmbito histórico/religioso encerre em si um discurso de poder ancorado a uma conceção 

específica da realidade. Como refere Bryson, «It is in relation to this socially determined 

body of codes, and not in relation to an immutable “universal visual experience” that the 

realism of an image should be understood.» 72

Deste modo a imagem constrói-se através do equilíbrio entre uma verosimilhança e 

uma presença. A verosimilhança é a condição que permite a identificação do que se 

apresenta, congregando forma e conteúdo no processo da sua transformação em 

representação. A presença concebe-se no instante em que a representação se agrega a um 

sentido que constrói a leitura. Este processo funciona através da aplicação de códigos 

culturais (gerais e particulares em determinada época) numa ligação e numa relação 

permanente à estrutura unificadora comunicacional, a linguagem.  

.  

A expressão que permite a transformação da equivalência sígnica, resulta do 

mecanismo a nível intelectual que estipula que o signo visual funciona com sentido se for 

concebido estruturalmente como transferência de uma mesma ideia do signo verbal, de 

acordo com o significado, mas o significado que se estrutura incluso numa codificação 

estabelecida dentro de um determinado contexto social, cultural e ideológico.  

A narrativa visual que se estrutura umbilicalmente em relação às estruturas da 

linguagem, de carácter discursivo segundo Bryson, afirma-se nessa possibilidade de a 

própria emitir e produzir discurso, ou seja criar condições de intervenção na produção de 

um discurso de poder. No entanto com a sofisticação e a maior complexidade das soluções 

plásticas, as quais interiorizam de forma sedimentar uma sucessão acumulada de códigos 

sociais e culturais, introduz no discurso de poder uma ligação cada vez mais intensa às 

estruturas discursivas da ficção, que desta forma se apropriam do discurso 

histórico/religioso confundindo-se por vezes com ele. 

Sendo o processo da representação, um processo que deriva de uma visão, no puro 

sentido orgânico e biológico e num sentido mais amplo que inclui o processamento 

                                                             
72 BRYSON,Norman - Word and Image , French Painting of the Ancien Régime, ob.cit., p.8 
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intelectual dessa experiência, implica, neste caso, que a representação deriva de um sentido 

descritivo, uma vez que a visão não é neutra e efetua um processamento de síntese e de 

seleção, «Toute discrition est d’emblée lecture sous son double aspect de parcours visuel 

de la surface plastique selon l’ordre ou les ordres des jalons qui y sont déposeés et de 

déchiffrement mental et perceptive de ces mêmes signaux come signes dans un 

discours.»73

A descrição deriva em primeira instância de uma visão individual, no entanto, dentro 

da construção discursiva de poder o sentido descritivo concebe-se como visão individual 

em simultâneo como visão coletiva. A passagem do universo individual para o universo 

coletivo processa-se através da linguagem, que se estrutura de forma simbólica e que se 

torna coerente quando se processa de acordo com o contexto social que a fundamenta. 

Como se refere Bryson, «For human beings collectively to orchestrate their visual 

experience, each must submit the field of vision to appropriation by the sign; vision must 

be through-penetrated by a symbolic register that will ensure the collective coherence of 

visuality in the social organism»

 

74

O conjunto de soluções plásticas que se vão operando inclusas numa estruturação 

relacional entre as lógicas de linguagem, e que se vão acumulando numa sucessão e numa 

sedimentação cada vez mais profunda introduz, de forma progressiva, sentidos semânticos 

à imagem cada vez mais complexos e que num processo de apropriação, num estágio de 

disseminação mais avançado, vão condicionar a leitura das imagens a uma correlação 

semântica que se sobrepõe à aparente ligação entre significado e significante.  

.  

Esta transfiguração manipulatória do signo visual, que interfere como disfarce, vai 

condicionar a interação conotativa com o referente no instante em que passa de um estatuto 

de presentação para uma consciência de representação. Esta transformação do referente 

num novo estatuto, em que os significantes são reordenados, processa-se numa lógica 

estrutural comum à da linguagem75

                                                             
73 MARIN, Louis – Sublime Poussin. Paris: Éditions du Seuil, 1995. ISBN 2-02-023266-9. p. 37. 

. No entanto o movimento circular entre os significados 

74 BRYSON, Norman - Tradition and Desire, from David to Delacroix. Cambridge: Cambridge University 
Press. 2009. ISBN 978-0-52-33562-1, p. 66 
75 Jean-Paul Sartre em L’Imaginaire aborda esta problemática entre a passagem da leitura a nível da 
percepção para a imagem a nível mental que se precipita através do fenómeno do «analogon». Maurice Jean 
Lefebve identifica neste processo uma linguagem, uma linguagem icónica, «[…] o espírito, apoiando-se no 
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referenciais diretos (que provêm da linguagem e da experiência do quotidiano) e os 

significados indiretos, os quais absorvem o significado numa intervenção de carácter 

artístico, como se refere Lefebre, a uma presença “imaginal”76

As imagens que se seguem apresentam-se neste contexto como testemunhos 

exemplificativos de diferentes modos e intencionalidades discursivas que se estruturam 

através de indícios específicos incorporando desta forma abordagens diferenciadas no 

campo da narratologia.  

, são necessários para a 

fundamentação da imagem como verdade, assumindo deste modo um carácter fictício que 

assenta num artificio e se concebe numa estrutura ilusória. Esta estrutura afirma-se 

consciente e constrói-se através de um novo discurso, de um discurso que é ficcional.  

As imagens dividem-se por três grupos distintos de discursividade. Num primeiro 

grupo apresentam-se exemplos que se formalizam numa intencionalidade de testemunho, 

como relato de um acontecimento. Num segundo grupo, imagens que se estruturam como 

relato histórico, e por fim um terceiro grupo que engloba propostas que se estruturam 

como alegorias ou como ficções imaginadas.  

De acordo com a lógica expositiva referida anteriormente, o primeiro desenho 

apresentado, Clemente VII e Carlos V em Bolonha, de Sebastiano del Piombo (Estampa 

21), sintetiza a exemplificação de uma abordagem a uma temática que poderemos 

considerar de narrativa factual, ou seja de um registo de acontecimento que é apresentado 

segundo um intuito representativo de uma situação real e objetiva.  

O tema narrado neste desenho refere-se ao encontro entre o papa Clemente VII e o 

imperador Carlos V na cidade de Bolonha no ano de 1530. Este encontro em termos 

políticos revestiu-se de enorme importância, uma vez que se tratou de uma inflexão da 

política papal através da aliança com Carlos V, consubstanciada na aceitação e no crivo 

papal em relação à coroação de Carlos V como imperador do sacro império. Este encontro 

que celebra um tratado de paz apresenta-se como um desenlace feliz de uma longa história 

                                                                                                                                                                                         
«analogon» (isto é nas perceções, linhas e cores, que lhe vêm da tela), visa através dele uma imagem mental 
(a de um objeto,  de uma personagem, de uma paisagem). Encontramos aqui, portanto, numa linguagem 
icónica que se assemelha de muito perto à linguagem propriamente dita. O «analogon» desempenha a função 
de significante, a imagem mental de significado. A diferença reside em que há uma analogia plástica entre os 
dois.» LEFEBVE, Maurice-Jean – Estrutura do Discurso da Poesia e da Narrativa. Ob., Cit. p.141 
76 IDEM, Ibidem, p.141 
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conflituosa composta por episódios de extrema violência, que marcaram de forma 

definitiva as consciências dos seus contemporâneos, nomeadamente o episódio do saque de 

Roma em 1523 por parte dos contingentes de mercenários a soldo de Carlos V e a 

consequente captura e aprisionamento do papa.  

O contexto de equilíbrio de forças que enquadra este encontro pende para Carlos V 

que se apresenta como vitorioso após o conflito com Francisco I de França e como 

paladino da causa católica, tanto contra os movimentos protestantes como contra a ameaça 

turca. 

Ao observar-se o desenho de Sebastiano del Piombo é se confrontado com uma 

estrutura compositiva que condiciona a leitura da cena a um intuir muito preciso. Toda a 

encenação da cena é construída de forma a centrar o protagonismo na figura do papa 

Clemente, conferindo-lhe uma posição mais relevante, e deste modo de força, em relação 

ao imperador Carlos V. Em termos semânticos, a leitura é direcionada para a figura do 

papa como configurador de poder onde reside o verdadeiro poder e não como um mero 

instrumento do mesmo. A mensagem é inequívoca, o poder temporal de Carlos V 

consubstancia-se através da fundamentação da igreja e do vaticano, o verdadeiro poder 

reside na legitimação e no gesto simbólico do papa. Apesar de vitorioso no campo politico 

e militar, Carlos V é relegado para uma posição subsidiária. No entanto factualmente 

ocorreu o inverso, o papa encontrava-se numa situação de fragilidade política, e a sua 

participação no contexto político da altura circunviu-se a uma posição de instrumento 

político, maniatado pelas circunstâncias.    

Em termos compositivos, a cena constrói-se em redor das duas personagens 

principais, que dividem a cena equitativamente entre esquerda e direita. Toda a cena é 

revestida de teatralidade, tanto dos gestos como das posturas dos personagens, que se 

articulam de forma a conferir um percurso específico à leitura que se estende por uma 

determinada temporalização de forma a conduzir o olhar a repousar finalmente na figura da 

mitra papal no centro da composição. As figuras representadas dispõem-se à volta da mesa, 

deixando vago o lugar “de cá”, recurso compositivo já analisado anteriormente, que 

convoca o espetador a uma participação ativa na cena, colocando-o em termos de 
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temporalização no instante que surpreende a cena como se acabasse de chegar77

 

, em 

simultâneo está dentro e fora, esta aproximação e distanciamento pontua os vários 

momentos temporais do desenrolar da cena. 

 
[Fig.13] Sebastiano del Piombo, Encontro de Clemente VII e Carlos V, 1530 (esquema interpretativo) 

 

A dinâmica da cena resulta da conjugação dos gestos das mãos, dos olhares dos 

diferentes personagens e da disposição das mesmas de pé colocadas em massas simétricas 

à direita e à esquerda da composição. Como se pode observar nas [Fig.13] e [Fig.14], a 

construção plástica das massas e dos volumes orientam o olhar a nível perceptivo para o 

centro da composição, que em articulação com a leitura a nível semântico, resultante do 

circular do olhar pela composição no acompanhamento dos olhares e dos gestos das 

personagens, conduz a uma leitura interpretativa da cena para uma determinada 

intencionalidade. 

                                                             
77 Esta situação é reforçada pelo facto de nenhuma das personagens estar a olhar para “cá” da composição, 
colocando o espetador numa posição de intruso. 
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[Fig.14] Sebastiano del Piombo, Encontro de Clemente VII e Carlos V, 1530 (esquema interpretativo) 

 

Esta situação resulta da subtil insinuação que convoca o olhar a uma leitura que não é 

neutral, derivada da estruturação compositiva que condiciona o sentido semântico da cena 

representada, o discurso plástico atua como equivalente e segue em paralelo ao discurso 

narrativo. A transfiguração do real opera-se através da contaminação que o discurso 

plástico opera sobre o conteúdo semântico da história narrada, que resulta por se construir 

veladamente de forma integrada e de acordo com a lógica discursiva da narrativa. Este 

equilíbrio entre a ideia e a transformação a nível semântico que se opera na expressão de 

carácter plástico resulta na medida em que o sistema representativo seja inteligível nessa 

adequação.  

Dentro de um contexto de produção bastante diferente, o conhecido projeto executado 

por David para o Juramento do jogo da pela realizado em 1791 (Estampa 22) apresenta-se 

como um exemplo claro de exaltação e de manifestação instrumentalizada dos processos 

plásticos e compositivos do desenho como discurso de poder. No entanto velada nesta 

aparência a configuração de poder realiza-se a níveis mais complexos, na medida em que 
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os graus de interligação entre os diferentes níveis de discurso confluem na composição da 

imagem.  

Apresentado no Salon de 1791, o desenho encomendado a David tinha por objeto a 

evocação dos factos ocorridos a 20 de Julho de 1789 no campo do jogo da pela em 

Versalhes, onde os deputados do Terceiro Estado, tendo sido confinados a esse espaço pelo 

rei após serem afastados do seu local habitual de reunião, proferem o juramento de ali 

permanecerem, em assembleia, até redigirem uma constituição, jurando para o efeito de 

que preferiam morte a dispersarem antes que a França fosse livre. 

O desenho de David representa o momento em que o deputado Bailly, o presidente 

da assembleia, pronuncia o juramento. A estrutura compositiva confere à cena uma 

teatralidade objetivamente artificial. Não se trata de uma encenação das ocorrências num 

sentido descritivo e de narração do episódio. Existe uma intenção óbvia de afastar o espaço 

do espetador do espaço da cena, refugiando a leitura numa frieza distanciada e numa 

sensação de estranheza.  

Os indícios da artificialidade da cena são evidentes convocando deste modo a leitura 

a encontrar sentidos diferentes dentro da estrutura comunicacional da obra. O propósito de 

David não é o de apresentar um registo fatual ou uma narrativa descritiva das personagens 

e dos acontecimentos, mas sim, através da articulação compositiva e de uma plasticidade 

formal conceber uma dupla imagem, a que se intui perceptivamente e a que se agrega 

intelectualmente. O desvio que se processa entre a ligação das duas traduz uma conceção 

de forte cunho ideológico, que se apresenta como uma banalização do real precisamente 

como forma de o exacerbar de modo a renovar o seu entendimento através de um processo 

mais intelectual e menos emocional. 
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Toda a construção compositiva centra-se na figura do presidente Bailly que, 

representado de pé sobre uma mesa, se eleva em relação à multidão de deputados. A 

composição gravita em volta desta figura, que é representada exatamente no meio da 

composição de frente para o espetador, encontrando-se o centro da composição ao nível 

dos olhos da personagem no ponto de fuga das diagonais e da linha do horizonte [Fig.15]. 

Esta disposição coloca o ponto de vista do espetador no mesmo nível de Bailly, numa 

posição mais elevada que as restantes personagens, situação que provoca um certo 

desconforto, uma vez que esta situação convoca o olhar a um simultâneo afastamento e 

aproximação do espetador em relação ao espaço da composição. A frieza e a rigidez dos 

gestos que se coordenam numa coreografia específica orientam o olhar para um percurso 

metódico pela composição, acentuando desta forma a sensação de congelamento temporal 

da ação que, em conjugação com a intuição do espaço não preenchido em primeiro plano 

afasta e distanciam o espetador do espaço da representação. 

 
[Fig.15] David, Estudo para o juramento do jogo da pela, 1791 (esquema interpretativo) 
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Esta situação reforça um certo incómodo no espetador sobre o que realmente 

perceciona. A construção perspética da composição obedece à organização espacial de uma 

paisagem urbana do Renascimento, a veduta, que através de um ponto de fuga central 

organiza as linhas de fuga numa dinâmica de equilíbrio confortável para o espetador, 

acomodando-o e incluindo-o na mesma dimensão espacial da composição, uma vez que 

intuitivamente o espetador prolonga para cá o espaço da representação. Esta situação é 

valorizada ainda por uma intelectualização do espaço, onde o espaço arquitetónico é um 

espaço construído, construído numa familiaridade conceptual e ideológica à do 

espetador78

No entanto o coincidir do ponto de fuga (que cria a ilusão do espaço tridimensional) 

com a cabeça de Bailly, anula essa ilusão quando olhar focaliza a figura do deputado, 

remetendo desta forma o olhar para uma consciência do espaço plano da representação, 

criando deste modo dois espaços, o espaço ilusório que se encena e introduz o espetador 

nesse espaço, albergando deste modo a realidade física do espetador na realidade imagética 

da sua perceção, e o espaço que assume a sua condição plástica da sua presentação. 

. 

Nestes dois espaços coabitam duas imagens que são expressão de dois discursos 

paralelos, o discurso da tradição e da convenção pictórica que exalta a mensagem 

ideológica através da encenação e da ilusão do espaço da representação como espaço da 

matéria da ação do episódio ocorrido, que deste modo convoca o espetador a uma presença 

concreta no espaço e no tempo, e o discurso conceptual, também ele ideológico, que 

convoca a leitura da imagem para a sua plasticidade como afirmação de uma realidade 

concreta que se desdobra espacialmente e temporalmente pela sua leitura ao nível da 

perceção, redirigindo o foco de atenção do espetador para os conceitos abstratos que 

encerra o conteúdo discursivo de carácter ideológico que a imagem pretende emitir. Assim 

David constrói esta imagem como um exercício plástico, afirmação mais objetiva do 

discurso ideológico da Revolução Francesa, a imagem não é ilusão, mas sim um objeto e 

um produto construído e concebido como expressão de um discurso, como veículo de uma 

                                                             
78 «[…] its space is that of the city or the piazza, a social space that is quite unlike, for example, the space of 
landscape: it is urban, and the viewer of the veduta is proposed and assumed as having a natural political 
right to this space, which is ordered and organized , in all its lines and perspectives, especially around is 
inclusion» BRYSON, Norman-Tradition and Desire, from David to Delacroix, . – Ob. Cit., p.76 
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ideia. As ideias que se exprimem através desta sucessão de imagens que se intuem 

expõem-se como expressão ideogramática.  

Comparando este desenho com dois outros desenhos de David de 1806 (Estampa 23 

e Estampa 24) que relatam dois episódios de exaltação e de apoteose centrados na figura de 

Napoleão, e que se formalizam numa mesma contextualidade de discursividade de poder, 

pode observar-se uma conceção organizativa do espaço da representação bem como dos 

mecanismos plásticos operativos na estruturação do discurso visual, que se distancia das 

opções plásticas e conceptuais da conceção do Juramento do jogo da pela.  

 

 
[Fig.16] David, A chegada à câmara municipal, 1805 (esquema interpretativo)  

 

O contexto político e social é diferente. A centralização do poder em Napoleão e a 

configuração de uma discursividade de poder centrada numa heroicização do individuo 

transcendente, diferente do herói de virtudes humanas do período inicial da Revolução 

Francesa, como Marat ou mesmo Bailly, reclama uma diferente conceção do discurso e 

estruturação plástica da imagem.  
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Nestas imagens pode-se verificar uma disposição dos elementos compositivos de 

forma a proporcionar e alimentar um sentido ilusório e artificial de uma descrição de forma 

velada. A forma dessa descrição alicerça-se em pressupostos e em recursos conceptuais de 

uma linguagem ligada a uma fundamentação de poder na qual os patamares do “eu” do 

“nós” e dos “outros” se estruturam de forma clara e ritualizada. O ritual do poder funciona 

de acordo com uma encenação e uma teatralização do espetacular organizada em redor de 

uma racionalização e de uma objetividade que aproxima o conteúdo semântico da imagem 

da sua componente sígnica com o acordo do espetador. 

 

 
[Fig.17] David, Juramento das «águias», 1810 (esquema interpretativo)  

 

Como se pode observar na [Fig.16] e na [Fig.17], ambas as imagens organizam o 

espaço compositivo colocando o espetador num ponto de vista deslocado do centro da 

cena. Ambas as cenas passam-se num espaço exterior, a obliquidade das linhas de fuga é 

mais acentuada na cena do Juramento das «águias», acentuando desta forma a 

profundidade espacial. O olhar do espetador é convidado a uma errância sobre a cena de 
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forma a interioriza-la, através deste percurso espácio-temporal, a dimensão dramática e 

espetacular da cena acentua-se. 

No Juramento das «águias» o espetador é “colocado” distanciado da cena e numa 

posição mais baixa do que a figura de Napoleão. A construção espacial da cena traduz-se 

numa leitura unitária dos elementos compositivos, o artifício que coloca o espetador 

simultaneamente no meio do espaço da ação centrado visualmente na figura de Napoleão, 

reforça a espetacularidade da cena, no instante em que os elementos plásticos e a estrutura 

compositiva se manifesta em simbiose, na vertente constitutiva da lógica visual que visa a 

verosimilhança, e na vertente plástica que se constrói como discurso.  

No caso da Chegada à câmara municipal verifica-se uma obliquidade das linhas de 

fuga menos acentuada. A cena passa-se num exterior, no entanto a presença dos elementos 

arquitetónicos no plano frontal ao espetador, que com a sua dimensão preenchem na quase 

totalidade o espaço da representação anulando a profundidade espacial, limitando deste 

modo o espaço da cena, estruturando-o de acordo com uma espacialidade cénica. Esta 

teatralização do espaço integra o espetador como testemunha através do seu 

posicionamento à mesma altura que Napoleão que espera por Josefina, que se localiza 

perto do ponto de fuga, ou seja na posição frontal à do espetador. Este movimento 

horizontal de trevelling estrutura a narratividade da cena para uma descrição de espaço e de 

tempo que intui a deslocação de Josefina até Napoleão. Neste caso os elementos plásticos 

combinam numa anulação subtil da profundidade espacial como estratégia de acentuação 

dramática da cena, focalizando o olhar a uma condução precisa e concreta.  

Estes três exemplos apresentados de obras de David configuram dois percursos 

distintos no que se relaciona com os processos de atuação ao nível dos códigos de 

reconhecimento. A relação imediata que se estabelece em relação ao observador é ao nível 

percetivo um processo que configura os domínios da imagem. A transformação que se 

opera no instante em que o observador intui a imagem que perceciona e inicia um processo 

de leitura, situação que se apresenta como resultado que parte da adequação que se vai 

operar entre os códigos de reconhecimento (do campo perceção visual, cognitivo e 

conceptual) e os sistemas signícos que constituem a cultura e o sistema social no qual o 

espetador se insere, é uma transformação que adequa a imagem a um convencionalismo 
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que monopoliza os vários níveis discursivos que dinamizam os conteúdos imagéticos 

constitutivos da imagem. 

É, neste contexto, que as soluções plásticas e compositivas dos dois últimos exemplos 

são mais adequadas ao contexto ideológico do período pós-revolucionário. A estabilização 

política e social do sistema burguês e o contexto geopolítico da França adequam-se a uma 

discursividade e a uma narratologia próxima de uma relação sígnica/semântica no qual 

forma e conteúdo se integram e agregam. A aglutinação entre a discursividade e os códigos 

de reconhecimento processa-se numa dinâmica que satisfaz a projeção imagética que se 

opera entre a leitura a discursividade e o imaginário, contextualizado no sistema social em 

que se insere.  

Neste domínio, o Juramento do jogo da pela funciona, de forma diversificada, uma 

vez que o sistema sígnico que sustenta os códigos de reconhecimento operam numa 

dimensão em que o processo constitutivo agrega elementos parcelares de diversos 

domínios, os que se intuem dentro das lógicas de codificação transversais, e os que são 

invocados e que remetem para semânticas apegadas a um outro nível de códigos de 

reconhecimento.  

Deste modo, a imagem processa diferentes níveis de discursividade que apenas são 

intuídos a um nível imagético exterior à própria imagem, que, pela sua abstratização, 

introduz obstáculos à integração e à ligação que se estabelece entre diferentes níveis de 

reconhecimento. 

Como discurso de poder, o Juramento do jogo da pela apresenta-se num sentido que 

se afirma numa intemporalidade integrada, numa dinâmica discursiva que se adapta a 

diferentes contextos semânticos, uma vez que se apresenta como reflexão sobre os próprios 

processos discursivos e da discursividade, do discurso plástico e do discurso conceptual 

como proposta imagética.    

A construção de um discurso de poder afirma-se por ser um processo de apropriação 

por parte da estrutura narratológica, que, deste modo, promove a construção de uma 

imagem visual que se apresenta como reprodução da realidade, e, desta forma, como 

experiência de uma verdade. Este processo fundamenta-se no recurso que combina os 

elementos ilusórios da representação e da reprodutibilidade a nível da perceção, com os 
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mecanismos discursivos de uma narrativa e de um relato, em forma de uma simulação de 

verdade. Este processo velado dentro de uma ambiguidade operacional localiza a sua 

atuação na fronteira da imagem que se apresenta como experiência de uma visualidade, 

que se constitui em conteúdo semântico, e da imagem, que na sua condição material e 

plástica é uma manifestação de presença de uma existência específica promotora de 

conteúdo79

 

. Neste caso, de uma presença de carácter estético. A apropriação manifesta-se 

através da estrutura compositiva que, subtilmente, é construída como subsidiária da 

narrativa estruturante e, em menor grau, em relação à ação que visualmente é sugerida. 

Neste processo construtivo observa-se, ainda, a constituição de um outro poder, que se 

fundamenta a outros níveis. O poder do artista, não como intérprete do discurso de poder, 

mas no poder transformativo que resulta da atividade e da atuação plástica por parte do 

artista na construção de uma discursividade e de uma narrativa plástica que modela as 

formas em sentidos e em conteúdos semânticos resultantes da capacidade inventiva e 

imagética do artista. A imagem final é sempre um produto da imaginação do artista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
79 Como indica Mieke Bal, «[…] signs for the real must not be explicit as signs for the real, even though they 
may be explicit as signs for something else. [...] the signs for the real were not descriptive as opposed the 
narrative, but discoursive and narrative at the same time, and that combination, although it diverted 
attentation from the one in favour of the other, made them work. [...] Reality [...] one element in the truth 
status of a work is the sense of wholeness when this sense of wholeness is brought about by signs for the real, 
it overlooked, taken for granted, when brought about by signs for text, it is seen as constructed. [...] the 
realism as a device undermines the sense of reality.» BAL, Mieke, Reading Rembrandt, ob. cit., p.233-234. 
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Tratados e Meios Técnicos 
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Capítulo II - O desenho como meio. 

 

 

2.1. Os recursos conceptuais. Teorias da representação. 

 

 

«[…] le tableau est représentation et le système le plus 
general qui en relie les signes est celui de la 
representation – et défaire en reconduisant les termes 
«idéologisés» à leur idéologie, en les faisant apparaître 
comme traduisant cette idéologie: devant, fond, lointain 
renvoient à un espace de représentation déployant une 
profundeur illusionniste dans le cadre du tableau; 
gauche et droite ne se définissent que par rapport au 
regard souverain du spectateur vers l’oeil duquel 
refluente les apparences perspectives. […]»80

 

 

 

O surgimento de uma teorização sobre a arte nos seus aspetos formais e conceptuais, 

e em particular sobre a pintura e o desenho, está umbilicalmente ligada ao 

reposicionamento de estatuto social e intelectual do artista, fundamentado numa nova 

abrangência das suas competências e capacidades. O Renascimento italiano vai iniciar este 

processo e é neste contexto que se irá manifestar uma teorização dos programas plásticos 

em que o discurso teórico e o discurso prático se agregam e se adequam na construção de 

um discurso integrado de cariz plástico e poético.  

Neste contexto três aspetos irão tornar-se relevantes e determinantes neste processo 

de transformação. O primeiro relaciona-se com a conceção do artista como criador, o 

segundo com o processo de autonomia do desenho em relação sobretudo à pintura e o 

                                                             
80 MARIN, Louis, Sublime Poussin, ob.cit., p.47 
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terceiro a nível conceptual e da fundamentação da atividade artística, a arte como processo 

discursivo, não só um discurso da visualidade mas também um discurso de ideias. 

É neste contexto de afirmação identitária do artista que o recurso a estruturas 

narratológicas se vai afirmar como meio e como modo de uma discursividade 

plástico/conceptual.  

O processo de transição que se opera na transformação do conceito de artista reflete a 

passagem da função meramente técnica e mecânica de ação passiva para uma intervenção 

ativa no domínio plástico e do discurso conceptual. Esta afirmação desenvolve-se em 

simultâneo com o apoderar, por parte do artista, do motivo narrativo e sucessivamente do 

modo como a estrutura e a discursividade narratológica se apresenta. Não é de estranhar 

que a argumentação em prole da elevação do estatuto do artista para a legitimação de se 

intitularem artistas liberais os artistas reclamem uma posição igual à dos poetas, 

valorizando a componente intelectual na construção de imagens a partir da imaginação e na 

capacidade de criar e formalizar estruturas de cariz ficcional. Esta atitude é expressa por 

Leonardo, que em resposta à ideia que associa o trabalho do artista plástico a um trabalho 

meramente manual ao invés do poeta, e deste modo inferior e menos digno, afirma: «Si 

vous l’appelez méchanique parce qu’elle est en premier lieu manuelle et parce que c’est la 

main qui produit ce que l’imagination crée, vous autres écrivains enregistrez aussi – par un 

travail manuel – avec la plume, ce qui votre esprit conçoit. […] Et qu’un poète vienne à 

dire – j’inventerai une fiction exprimant de grandes choses -, la peintre dira qu’il peut faire 

de même; car c’est ainsi qu’Apelle peignit la Calomnie… si la poésie traite de la 

philosophie morale, la peinture, elle, traite de la philosophie naturelle. La poésie décrit les 

actions de l’esprit, la peinture considère l’esprit à travers les mouvements (du corps). Si la 

poésie e le pouvoir de terrifier les mortels par fictions hideuses, la peinture peut agir 

pareillement en montrant les mêmes choses en actio.»81

A associação funcional entre o artista e o poeta reafirma-se na recuperação durante o 

renascimento da famosa expressão «ut pictura poesis»

. 

82

                                                             
81 BLUNT, Anthony, La Théorie des arts en Italie 1450-1600, Paris, Gérard Monfort, Éditeur, 1988. ISBN 2-
85226-533-8 

 do poeta latino Horácio (65-68 

a.C.), traduzida na importância que recai sobre o artista na construção de uma história 

82  Como a pintura assim é a poesia. 
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como estratégia de expressão formal e conceptual. Esta associação irá perdurar 

transversalmente ao pensamento teórico em relação à arte nos séculos seguintes.  

Na Descrição analítica da execução da estátua equestre de D. José I, Machado de 

Castro associa a poesia às artes plásticas afirmando que «Todas as pessoas instruídas 

sabem que a Escultura, e Pintura são Poesia muda, e que estas três bellasArtes, imitadoras 

da Natureza, bem que obrando diversamente, se identificarão nas idéas.»83

O Poeta Épico, satisfazendo aos preceitos da Arte, he obrigado a contentar o entendimento 

do Leitor Sábio; o Escultor, ou Pintor, seguindo também os preceitos da sua Arte, he 

obrigado a satisfazer o entendimento, e os olhos dos espectadores, não só individualmente, 

parte por parte, mas até de hum golpe de vista.»

 e acrescenta em 

relação a estas problemáticas, «A Acção Épica he este , ou aquelle feito heróico, revestido 

com as circumstancias , que declarão os Mestres da Poesia : na Escultura, e Pintura he o 

mesmo, com a differença, que o Poeta representa a Fabula da sua Epopeia , e Acção do seu 

Heroe por espaços de tempo, e vários incidentes ; e o Escultor, ou Pintor, mostra isto 

mesmo em hum acto momentâneo. Neste caso não sei se a Poesia, se o Desenho he mais 

difícil. 

84

Esta reflexão é um testemunho que mostra uma preocupação por parte dos artistas 

desde o Renascimento na questão que se relaciona com os modos diferenciados em que as 

artes visuais articulam e expõem a ação narratológica. A ação narrativa decorre no tempo, 

a poesia e a prosa manipulam a plasticidade do tempo na interação com a temporalidade da 

leitura, recurso que não é possível de forma direta nas artes visuais, no entanto os artistas 

reclamam um mesmo instante original, a ideia, e uma consubstanciação final, a imagem, 

que funciona como formalização da ideia na mesma medida que a escrita o faz, o modo é 

que é diferente.  

. 

O meio como se processa o modo específico às artes visuais é através da 

composição, composição vista numa mesma contextualização à qual Machado de Castro se 

refere, «Se na Acção Épica deve haver unidade, na Esculturesca he indispensável: he 

verdade que huma só figura, nas Artes do Desenho, não se póde representar em muitas 

                                                             
83 CASTRO, Joaquim Machado de, Descrição analítica da estátua equestre erigida em Lisboa à glória do 
Senhor Rei fidelíssimo D. José I, Lisboa 1810 
84 IDEM, Ibidem, p.7 
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Acções ;porém eu não falo de huma só figura; mas sim de huma composição, que 

comprehende varias. Todas estas devem concorrer por diversos modos a declarar, O mais 

que for possível, aquelle Facto, em que se quer exprimir a figura principal da composição 

ja aqui temos a Acção do Poema com a sua unidade.»85

A interiorização progressiva das lógicas internas relativas aos sistemas conceptuais 

inerentes a uma estruturação discursiva narratológica opera-se incluso num processo 

intelectualizado de apropriação por parte do discurso plástico e do discurso visual a partir 

do Renascimento. Esta processo deriva em primeira instância como fundamentação da 

associação entre Deus e o artista, que funciona como criador atuando num processo 

criativo semelhante a Deus. A criação do cosmos do mundo do homem e da natureza 

segundo Deus obedece a etapas e a sequências precisas no tempo e no espaço. A lógica em 

que se processa a criação estrutura-se de acordo com uma lógica narratológica, a 

materialização do cosmos, a transformação da matéria processa-se a partir da verbalização 

da ideia, assim a matéria provém de uma imagem mental de Deus na qual a dinâmica que a 

transforma regula-se por um sistema operativo que funciona como estrutura de 

linguagem.

. 

86

As teorias artísticas a partir do Renascimento vão dar relevância aos aspetos do 

processo criativo. A referida analogia entre Deus e o artista reflete-se na visão idealista da 

criação, primeiro existe a ideia que advém de Deus, a matéria é um produto da imaginação 

de Deus, deste modo o artista opera do mesmo modo, a criação artística é a materialização 

da ideia.  

 A construção cósmica encena-se como uma enorme narrativa das formas e 

das ideias que as sustentam.  

Para as teorias artísticas que surgem no Renascimento e se desenvolvem até ao 

século XIX o desenho surge integrado nesta conceção como elemento primordial na 

passagem da ideia a forma. A ideia formaliza-se através do desenho como etapa imediata à 

                                                             
85 CASTRO, Joaquim Machado de , Descrição analítica da estátua equestre erigida em Lisboa à glória do 
Senhor Rei fidelíssimo D. José I, Lisboa 1810 p.6 
86 Esta visão primordial da criação e a exploração do conceito de Deus como intelecto e imaterial decorre da 
forte influência do pensamento neoplatónico e dos textos herméticos em voga nos séculos XV e XVI, Alberti 
no livro II do tratado De pictura de 1435 faz uma citação a Hermes Trismagisto onde explora a característica 
idealizante da própria arte, referindo-se «Trismégiste, auteur três ancien, pense que la peinture et la sculpture 
naquirent avec la religion; voici en effet ce quíl dit à propôs dÁslépius: l’humanité, se rappelant sa nature et 
son origine, figura les dieux par ressemblance à ses propres traits.» 
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visualização imagética da ideia. Este processo é um processo rápido e intenso e estrutura-

se narratologicamente através do intercâmbio constante entre a imagem mental e a 

adequação discursiva da verbalização da ideia, em que as imagens mentais para se 

constituírem materialmente só o perfazem através de uma linguagem.  

Quando Francisco de Holanda descreve o processo de idealização no artista confere 

ao processo uma solenidade e uma intelectualização que eleva este processo a uma 

condição espiritual e unicamente mental quando afirma, «A ideia na pintura é uma imagem 

que há-de ver o entendimento do pintor com olhos interiores em grandíssimo silêncio e 

segredo, a qual há-de imaginar e escolher a mais rara e excelente que sua imaginação e 

prudência puder alcançar, como um exemplo sonhado, ou visto em o céu ou em outra 

parte. […] Esta ideia é maravilhosa nos grandes entendimentos e engenhos, e às vezes é 

tal, que não há mão nem saber que a possa imitar nem igualar-se com ela.[…] Assim que a 

ideia é a mais altíssima coisa na pintura que se pode imaginar dos entendimentos; porque, 

como é obra do entendimento e do espírito, convém-lhe que seja muito conforme a si 

mesma; e como isto tiver, ir-se-à alevantando cada vez mais e fazendo-se espírito e ir-se-à 

mizclar com a fonte e exemplar das primeiras ideias, que é Deus»87

A conceção narratológica que é introduzida desde o primeiro Renascimento vai-se 

distender transversalmente pela pintura até aproximadamente ao séc. XVII, através da 

reação que se opera na pintura holandesa, que deriva do conflito da reforma protestante 

atrvés do abandono de temas históricos de conceito «literário» em favor de representações 

de carácter descritivo e não narrativo

. 

88

 

. 

                                                             
87 HOLANDA, Francisco de, Da Pintura Antiga, Lisboa, INCM-Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1985. 
ISBN: 0053-0000-985-20, p.43-44 
88 Posição defendida por Svetlana Alpers que distingue uma pintura de carácter narrativo de origem italiana 
em contraponto com uma pintura de carácter descritivo oriunda do norte da Europa sobretudo de origem 
holandesa. Na sua obra «The art of describing: Dutch art in the seventeeth century», descreve essa relação, 
referindo-se «[…] En el Renacimiento, este mundo era un escenario en el que las figuras humanas 
reprentaban acciones significativas basadas en los texto de los poetas. Es un arte narrativo. […] los aspectos 
fundamentales del arte holandês del siglo XVII – y de hecho de toda la trición nórdica a que pertenece – se 
entienden mejor como un arte de descripción y, en cuanto tal, distinto del arte narrativo de Italia. […] 
«Descriptivo» es, en efecto, el adjetivo que puede caracterizar muchas de las obras a que solemos referinos 
vagamente como realistas, entre las que se incluye, […] la manera de representación de los fotógrafos. […] 
las figuras están suspensas en la accion que se há de representar. La cualidad instantânea […] es un sintoma 
de cierta tensión entre los supuestos narrativos del arte y la atencíon a la presentación descriptiva.» ALPERS, 
Svetlana, El arte de decribir – El arte holandês en siglo XVII, Herman Blume, Madrid 1987, p.21-23 
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A progressiva autonomização em relação às outras manifestações artísticas foi sem 

dúvida a ação mais importante que o desenho sofreu no decorrer deste período. Esta 

autonomia refletiu-se em dois modos, por um lado a autonomia em relação a outras 

expressões artísticas, nomeadamente a pintura, na qual o desenho surgia como componente 

inicial de um processo (nos códices e nas sinópias, para depois ser preenchido 

cromaticamente) e não como «personagem» deliberada e coincidentemente ativa. Por outro 

lado a ideia do desenho como projeto (como processo de raciocínio e de execução de uma 

realidade exterior ao sentido simbólico do desenho), no qual o desenho se assume como 

um meio conceptual e de expressão formal. Esta autonomização surge como atividade 

consciente e é resultado não só de novos conceitos artísticos mas sobretudo de novos 

modelos estéticos, filosóficos e ideológicos.  

O surgimento desta atividade fértil e diversificada de experimentação e de 

desenvolvimento de novas abordagens plásticas foi um reflexo também da nova posição do 

artista surgida na sociedade. Longe do «anónimo artista» medieval na qual a sua função 

incidia na reprodução de modelos conceptuais em detrimento dos aspetos formais, o artista 

renascentista prima pela individualidade e pela capacidade inventiva, apresentado como 

criador de formas mas também de ideias, elevando a arte à condição de trabalho intelectual 

e não meramente manual.  

A invenção da imprensa e a sua difusão é coincidente com a proliferação do 

desenho como elemento estruturante do pensamento do artista, situação que se pode 

observar no processo de verbalização dos conceitos artísticos no qual a tratadística se vai 

desenvolver e divulgar de uma forma que antes da mecanização produtiva do livro não era 

possível. O discurso sobre a concepção artística é simultâneo com a elevação do estatuto 

social do artista. A organização em linguagem do pensamento do artista reflecte não só a 

elevação do discurso artístico a coisa mental como também como o define como processo 

formador desse discurso e da sua sustentação em argumentação, situação que fomentou a 

interrelação, que se desenvolveu progressivamente ao longo dos períodos analisados, entre 

os processos construtivos do discurso linguístico com o discurso plástico, num sentido 

construtivo das imagens, nas suas componentes formal e conceptual, nas quais a 

ancoragem a um referente se consciensaliza-se em pretexto e não em motivo. A tratadística 
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inicia-se em simultâneo com a transição da função do artista que passa de mero artesão a 

criador. Os tratados são a fundamentação da praxis artística. Em simultâneo o artista 

apodera-se do motivo narrativo, não como um mero transmissor mas como um ator atuante 

e criador. 

Estes aspetos serão fundamentais, como veremos, nas intenções canalizadas no 

desenvolvimento de técnicas e de materiais, que surgirão subsidiários de modelos 

conceptuais e não meramente formais.  

O desenvolvimento das expressões artísticas cada vez mais individualizadas 

caminhará a par com o desenvolvimento e a diversidade dos processos técnicos, sendo 

estes, cada vez mais dependentes e orientados para a satisfação de modelos mentais. A 

título de exemplo pode-se referir o desenvolvimento do processo do sfumato, que em 

termos gerais se refere à prática de um meio no qual se pretende suavizar as «passagens» 

entre a luz e a sombra, mas sobretudo eliminar a preponderância da linha na descrição das 

formas, refugiando-se no conceito da inexistência de «linha de contorno»89

As imagens surgidas remetem, através deste processo ilusionista, para uma 

«verdade» da realidade percecionada, mas também como busca de uma beleza alicerçada 

na elegância, na doçura, na leveza e em algo impalpável, verificando-se mais uma vez um 

processo de síntese da observação da natureza filtrada por modelos estéticos

 na natureza e 

pela aproximação de uma conceção espacial em que a «figura e o fundo» se encontram 

numa mesma realidade plástica e por isso devem surgir integradas.  

90

Enquadradas num contexto diferente do caso italiano, a Europa do Norte vai registar 

uma transição artística a nível conceptual menos abrupta que na Itália sendo uma transição 

mais suave do mundo medieval, caracterizada ainda por uma forte componente simbólica e 

de um carácter intimista e menos propensa a especulações teóricas e práticas, no entanto 

será de capital importância no que se relaciona com os desenvolvimentos e pesquisas 

. 

                                                             
89 A complexidade da articulação do convencionalismo que rodeia o conceito de “contorno”, reside na sua 
ambivalência como propriedade material, «[…] contour is not just one conventional way of indicanting the 
separations of things from their background; it is the “equivalent” of this experience not a “sign” of it.» 
MITCHELL,W.J.T., Iconology – Image, Text, Ideology, Chicago, The University of Chicago Press, 1986. 
p.86 ISBN 0-226-53229-1  
90 «Conferir verdade consiste em dar a ilusão completa do verdadeiro, seguindo a lógica ordinária dos factos, 
e não em transcrever estes últimos servilmente na indistinção da sua sequência.» Guy de Maupassant. 
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ocorridas a nível técnico. O caso dos irmãos Van Eyck na Flandres bem como mais tarde 

Durer são paradigmas desta situação. 

Enquadrada num contexto histórico de charneira, a Itália do Cinqueccento reuniu as 

condições necessárias para a fermentação de novos conceitos artísticos através do 

desenvolvimento de uma nova visão e estruturação do mundo, resultado de novos 

entendimentos estéticos aliados a novas realidades políticas e sociais as quais por sua vez 

permitiram determinados avanços científicos. 

Ao ser feita a abordagem do desenvolvimento da prática do desenho neste período, 

podemos verificar a existência de duas componentes fundamentais, por um lado temos o 

desenho que se autonomiza, o que vai permitir a exploração e a diversidade de propostas 

ao nível de uma reflexão estética e conceptual, por outro temos o desenho como exercício 

de uma prática de desenvolvimento de técnicas e de experiência científica, que permitiu, 

em conjugação com o carácter experimental, uma diversidade de resultados a nível formal 

bem como conceptual. Sendo estas componentes indissociáveis, um fator importantíssimo 

no impulso desenvolvimento técnico do desenho na Itália do Renascimento, foi sem dúvida 

motivado por uma nova forma de ver e de entender do mundo e por questões ideológicas 

que arrastaram o desenvolvimento e pesquisa técnicas e materiais como resposta à 

crescente necessidade formal de novos conceitos estéticos. 

Quando ocorre num período de transição da Idade Média a restruturação de uma 

visão do mundo como entidade simbólica para um mundo «palpável», em que as «coisas 

valiam não por aquilo que eram mas por aquilo que significavam», para a atenção de um 

mundo «físico» criado por Deus, «[…] a criação divina não consiste numa organização de 

signos mas numa produção de formas.»91, este conceito vai permitir a busca em termos 

artísticos a produção de imagens que tendem numa aproximação para uma representação 

realista92

                                                             
91 ECO, Umberto-Arte e Beleza na Estética Medieval. Lisboa: Editorial Presença, 1989, p.99 

.  

92 «[…] the “effect of the real” consists in a specialized relationship between denotation and connotation, 
where connotation so confirms and substantiates denotation that the latter appears to rise to the level of 
truth.»BALL, Mieke, Reading Rembrandt, ob.cit., p.186 
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O desenvolvimento da perspectiva e das suas componentes científicas enquadra-se 

numa busca de representação da realidade percecionada a nível da retina, sendo o método 

científico um meio de conhecimento do processo criativo de Deus. 

É durante este período que o desenho se autonomiza de uma forma consciente e 

deliberada, através das reflexões de Ghiberti e de Alberti o desenho passa ser a entendido 

como imagem mental. É componente fundamental da pintura mas surgindo autónomo na 

sua componente conceptual atuando como primeira ideia e como estudo preparatório, e 

como mais tarde se vai referir Vasari ao esquisso como concretização de um primeiro 

pensamento, de uma ideia engendrada através da ação intelectual.  

Posteriormente, durante o Maneirismo, vai-se estabelecer a distinção entre «desenho 

interno», como origem da criação de uma imagem através da inspiração Divina (vinda do 

mundo das ideias, «Il desegno e un segno di Dio», como afirma Zuccari93), e «desenho 

externo», correspondente à execução do primeiro esquisso esse «primeiro pensar» gerador 

de toda a obra segundo Zuccari, que distingue este “dois” desenhos, indicando, «Desenho 

interno é conceito formado na nossa mente para poder conhecer todas as coisas e operar de 

fora conforme a coisa entendida»94 . «Invenção, intenção, exemplar, ideia, forma espiritual, 

são conceitos eclesiásticos-filosóficos que o desenho interno se anexa, ao passo que o 

desenho externo «prático e artificial» se empasta negativamente de matéria e «o desenhar, 

o delinear, o formar, o pintar, o esculpir, o inventar» se tornam de repente ações 

secundárias relativamente «ao entender e ao querer»»95

Relevância em relação ao desenho que Francisco de Holanda também realça 

referindo-se no seu tratado da pintura, «Aqui tem logo o seu lugar o desenho a que eu 

aproprio a segunda parte da pintura, que é a proporção, e a primeira obra visível. Mas 

quem quiser saber em que consiste toda a ciência e força desta arte que celebro, saiba que 

ela consiste toda no desenho, ou debuxo.»

.  

96

O século XIX, nos seus diversos aspetos apresenta-se sobretudo como um período 

onde ainda transitam e se metamorfoseiam toda uma reestruturação das mentalidades 

. 

                                                             
93 ARASSE, Daniel, les histoires des peintures, p.201 
94 ROMANO, Rugiero (dir.)-Enciclopédia Enaudi, volume 25, Criatividade-Visão. Lisboa: Imprensa 
Nacional- Casa da Moeda,1992, p.324 
95 IDEM, Ibidem. p.32 
96 HOLANDA, Francisco de, Da Pintura Antiga, Lisboa, Livros Horizontes, 1984, p.44 
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ocorridas no final do século XVIII com a Revolução Francesa e a nova ordem. A 

Revolução Francesa com tudo o que implicou a nível político, ideológico, filosófico e 

cultural, vai “construir” uma nova noção de tempo, nomeadamente relativamente à 

problemática das relações entre passado, o presente e o futuro, que adquiriram uma nova 

dimensão política e ideológica, na qual a consciência de tempo passa para à esfera do 

público, sendo manifestação de progresso como um apelo consciente na valorização e na 

crença de um futuro melhor que o presente, consubstanciado num esforço coletivo e 

organizado da sociedade virada para a crença no futuro, e não para o passado e para o 

Além. Contudo, está afirmação de futuro alicerça-se numa recuperação de passado, num 

sentido de restituição e não somente numa revisitação, restituição do elo perdido, um novo 

renascimento, um retorno às fontes do classicismo.  

Os sistemas representativos que orientaram esta conceção de mundo necessitaram 

inicialmente de um corte radical com todo e qualquer processo que fosse dissonante de 

uma plástica representativa que necessitava de novos modelos formais e conceptuais. Se o 

Neoclassicismo foi uma manifestação inicial de uma reorganização plástica evocativa de 

uma clareza, ordem e rigor representativa e de uma regulação espacial reflexiva de um 

sentido consciente de domínio da «realidade», afirmou-se também por uma 

intelectualização e por uma conceptualidade criadora de modelos rígidos através da 

ritualização de sistemas, regras e procedimentos que conduziram o «projeto» neoclássico a 

afastar-se das motivações ideológicas que o contextualizaram. 

O projeto de unificação Europeia centralizado no domínio de Napoleão e da França 

encontrava eco na ordem neoclássica. Após a sua fragmentação e o eclodir de uma nova 

consciência de afirmação do indivíduo e das nações como entidades culturais autónomas e 

com o triunfo da burguesia, que vai introduzindo progressivamente uma experiência 

vivencial de afirmação de um individualismo, em que se decompõem todas as estruturas 

unificadoras dos povos, vindo à tona a afirmação do particular do diferente e sobretudo do 

identitário, ilustrado pela exaltação da competividade e de uma visão do mundo e da 

experiencial vivencial sedimentada na ideia do lucro em todas as escalas da experiência 

humana, enquadrada numa conceção do tempo meramente linear cumulativo e irreversível, 

não se vai rever nos modelos neoclássicos, precisamente pelo seu carácter unitário de visão 
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centralizada, adequada a uma ordenação ideológica mas inadequada ao produto dessa 

ideologia – a afirmação do individuo perante o coletivo num mesmo patamar de 

importância – «[...] Com efeito, se o tempo é rigorosamente linear, está banida do tempo 

toda a repetição. E se toda a repetição está banida do tempo, confrontamo-nos apenas com 

acontecimentos ou fenómenos únicos, individualizados, ou pela sua posição no espaço, se 

forem simultâneos, ou pela sua posição na sucessão temporal. Resulta que a história é 

incapaz, por razões de princípio, de formular enunciados de carácter geral. [...] Este modo 

de definir a história tinha os seus [...] defensores: eram [...] aqueles para quem Clio era 

uma musa; eram também todos quanto tentavam mostrar que é possível um conhecimento 

cientifico de fenómenos individuais, se bem que este se veja obrigado a elaborar métodos 

que lhe sejam próprios»97

Estes fatores funcionaram como contributo para uma fragmentação progressiva da 

produção de novas propostas estéticas orientadas para o «eu», pela exaltação de uma 

subjetividade objetiva, caracterizada na diversidade plástica, temática e conceptual do 

romantismo e na inflexão da posição do sujeito, do representado e do representativo com o 

realismo. 

.  

A afirmação de uma estrutura compositiva linear como executante de uma pureza das 

formas, na manifestação de uma estética de perfeição idealizante, que reside num 

aperfeiçoamento de um «desenho de imitação» da escultura antiga, vai caracterizar um 

determinado processo técnico e conceptual que é a manifestação de uma construção 

plástica, dominada por um sentido transformador, de uma materialidade plástica que se 

sublima em conteúdo racional.  

A linha neoclássica é regida por um controlo da forma, onde se estrutura e se 

desenvolve segundo uma narrativa gráfica tonalmente melódica. A sua homogeneidade 

numa lógica representativa exalta a afirmação de uma singularidade das formas e expõe 

toda uma consciência de um espaço independente da forma que é finita, sendo esse espaço 

um espaço mensurável e quantificado, e deste modo simultaneamente absoluto. Esta linha, 

acabará por desaguar num conceito elementar do desenho como sendo a «probidade da 

                                                             
97 Enciclopédia Enaudi, volume 29, Tempo/Temporalidade, Lisboa, Imprensa Nacional – casa da moeda, 
1993.p.139 
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arte», segundo Ingres, uma linha «pura» feita de inflexões e de modulações de uma graça 

sensual, ritmada por um pulsar expressivo de uma ordenação das formas que vai para além 

da sua epiderme, discorrendo para uma narratividade onde o tempo se alicerça na sua 

finitude mensurável mas também num tempo «absoluto». 

O desenho romântico vai recolocar o espaço e a forma no mesmo meio atuante, 

congregando a aceitação do plano bidimensional de atuação com o reconhecimento do 

artifício em que reside a prática artística, ao recorrer ao movimento e aos contrastes entre a 

sombras e luz, bem como a uma ambiguidade espacial, exaltando a mancha em detrimento 

da linha. Assim, afirma-se a consciência da própria expressão artística ser um fim em si, 

autonomizando-se de uma representação que projeta no referente98

A afirmação e a consciência da artificialidade das representações artísticas sempre 

esteve presente, de forma, velada nos diversos níveis discursivos que as integram, mas, na 

procura de enquadrar esse artifício numa determinada ordem universal, o Romantismo 

estimula essa consciência e explora-a na construção progressiva para uma autonomia da 

arte, pela recorrência a uma perspectiva e uma visão centrada no indivíduo que remonta ao 

Renascimento. 

 o motivo representado 

ou evocado. Altera-se a ordem das coisas. O «eu» passa a ser a matéria real, o objeto 

representado deixa de estar sujeito a uma lógica interna ou externa que remete 

constantemente para si, para se materializar numa lógica que é produto exterior a si, que 

conflui para o domínio de uma «imaginação». Apresentando o «existente», representa-se o 

«inexistente».  

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 […] car, s’il y a un referent au signe iconique, ce referent n’est pas un “object” extrait de la réalité, mais 
toujours, et d’emblée, un object culturalisé» EDELINE, Francis, KLINKENBERG, Jean-Marie, MINGUET, 
Philippe, Traité du Signe Visuel – Pour une rhétorique de l’image, Paris, Éditions du Seuil, p.130 
 



107 

2.2. Os meios e processos materiais e técnicos. 

 

 

«There exists a conceptual “second space” that is not 

identical to the picture – plane, an imaginary space which the 

codes of perspective, as it were catchold of and pull into 

focus, developing its articulation until a point is reached 

where the “window” opens on to a perfect alternative world 

[...]»99

 

 

 

 

Dentro das práticas artísticas existe a categorização e a diferenciação entre os 

materiais que são utilizados e os procedimentos técnicos que especificam uma determinada 

expressão plástica. Deste modo por «materiais» entende-se como o «[…] conjunto de 

ingredientes utilizados en una obra o un oficio determinado, entre los que incluímos, los 

instrumentos, máquinas y herramientas específicas.»100 e as «técnicas», por o « […] 

conjunto de reglas aplicables a la prática de un arte o un oficio»101. A articulação entre os 

materiais e as técnicas categoriza os procedimentos específicos a cada expressão plástica, 

desta forma «procedimento» é entendido como «[…] el caminho prático recorrido y las 

etapas para llegar a un determinado fin […]».102

No contexto específico da produção gráfica do desenho é a partir do Renascimento 

que se vai assistir a um impulso tecnológico que vai instigar o aparecimento de novos 

materiais e de novos procedimentos técnicos, situação que permitiu o alargar das 

possibilidades exploratórias de carácter plástico.  

 

Este desenvolvimento ocorre derivado de dois aspetos que se completam, a 

interiorização da conceção do artista como criador, não só como executante mas também 

                                                             
99 BRAYSON, Norman, Vision and Paiting, the Logic of the Gaze, Ob. Cit., p.56.  
100 MOLINA, José Gómez, CABEZAS, Lino, COPÓN Miguel, Los Nombres del Dibujo, Madrid. p. 454 
101 IDEM, Ibidem., p.454 
102 IDEM, Ibidem., p.454 
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como promotor de ideias e de formas, e a progressiva autonomia do desenho como 

processo formal e conceptual dentro dos programas artísticos e discursivos. 

O processo de autonomia do desenho em relação à pintura, vai proporcionar o 

desenvolvimento das suas componentes formais como reflexo dos progressos técnicos e 

materiais, passando a ser sendo entendido e concebido como projeto plástico e apresentado 

como produto de um ato conceptual. A demonstração de elevadas capacidades técnicas 

passa a ser um objetivo dentro dos programas plásticos dos artistas. Em simultâneo com 

esta autonomia plástica e conceptual do desenho a posição social do artista altera-se, 

através de uma afirmação do conceito de artista como autor103

O estatuto de «coisa mental» do desenho confere ao artista a condição de criador

 em oposição a artesão, e 

com a integração da atividade artistica como atividade liberal.  
104

A pesquisa e a enorme evolução de progressos técnicos resulta em certa medida do 

carácter individual do artista e da necessidade de respostas técnicas e formais orientadas 

para uma ilustração de modelos mentais e conceptuais consentâneos com a especificidade 

de um discurso plástico que se afirma. 

 e 

não só de executante, sendo os modelos mentais independentes dos modelos formais, facto 

que se registava anteriormente na Idade Média na qual o «artista» era um mero executante 

formal de uma ideia divina em que os modelos formais eram difundidos através dos 

exempla, caracterizando uma unidade e uma universalidade formal e conceptual como 

expressão de uma ideia estabelecida, proveniente de um contexto diferenciado ao da 

produção plástica. Com a elevação do artista a uma qualidade de criador, o carácter 

individual único e específico do desenho ganha relevância. 

Com a divulgação do papel como suporte a partir do século XIV o desenho ganha 

uma importância crescente, que irá permitir o desenvolvimento de aspetos técnicos 

independentes à pintura (que no entanto continua a ter uma relação forte). As 

características do papel em relação ao pergaminho, anteriormente utilizado, residem na 
                                                             
103 «Author is from “auctor”, which is from “augere”, to increase, produce, or originate […]» BRYSON, 
Norman, HOLLY, Michael Ann, MOXEY, Keith, Visual Culture, Image and Interpretations, Middletwon, 
Wesleyan university press, 1994, p.391 
104 «In classical Latin, creare, means to produce, beget, or bear; it was in medieval theology that creation 
became a divine prerogative – the creature cannot create, as Augustinr wrote – and it was only in modern 
times that the term, still trailing its theological clouds of glory, came to mean a radical originality of 
invention, still, in a less grand sense, making something out of nothing […]»  IDEM, Ibidem., p.393 
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diferença de este último ser mais maleável e permitir uma utilização mais variada, abrindo 

campos de experimentação, nomeadamente o aumento de esquissos e de estudos 

preparatórios  

O progressivo desenvolvimento das técnicas de desenho, e em especial as novas 

formas de tendência ilusionista na descrição da realidade e na imitação da mesma através 

da prática de um claro-escuro, condicionaram as linhas de orientação desta expressão 

plástica. A difusão do papel veio ainda permitir o incremento de estudos de detalhe de 

modelos do real em contraponto com os exempla medievais.  

A pesquisa surgida e a respetiva diversificação de soluções resultaram numa 

acentuada individualização do artista, afastando-se de uma visão unitária do mundo, 

refletindo-se num enriquecimento através da manipulação de antigos e de novos meios 

gráficos, como a pena, os estiletes de chumbo e de prata; a pedra negra; explorando o uso 

expressivo da linha, da mancha, das aguadas e das transparências, adequando estes 

processos gráficos a esta nova realidade conceptual. 

O desenho como atividade independente da pintura vai-se revelar como um meio de 

conhecimento analítico e de expressão de uma representação de ordem racional. O desenho 

como rigor analítico «limpo» e objetivo da perspectiva linear, a construzione legitima, é 

concebido como processo verdadeiro de representação objetiva do mundo, ou seja da 

realidade percecionada, sendo a realidade, mais propriamente a natureza observada, não 

como objeto de contemplação da beleza e da verdade, mas sim como um meio para a 

observação da verdade.  

O processo artificial da perspectiva linear, o qual funciona segundo um sentido 

reprodutor da imagem que se processa na retina, é derivada de uma conceção espacial que 

integra o espaço representado e o espaço da representação numa mesma dimensão 

existencial, através de uma delimitação de um campo de observação, que funciona e 

obedece a uma lógica construtiva que é devedora da presença estruturante da linha. A 

objetividade da linha contrapõe-se à indefinição abstratizante do uso da mancha, e da 

ambiguidade do claro-escuro na definição das formas. A expressão deste conflito entre 

uma conceção de cariz neoplatónico na qual o Belo é o Bom e o útil e em que a 

representação é estruturada para uma idealização em que se engloba o termo «beleza» no 
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sentido de uma perfeição formal, não necessariamente suscetível de visualização, onde são 

eliminados os elementos perturbadores ou ambíguos da representação em contraste com 

um entendimento da natureza não fruída como contemplação da beleza e de verdade, mas 

simplesmente como um meio de observação do verdadeiro.  

Neste sentido pode-se falar de duas conceções: Por um lado a linha como geradora 

de estruturas e definidora formal na representação, em que se fundamenta segundo um 

processo de abstração, que se estrutura segundo uma capacidade de síntese a nível 

perceptivo, uma vez que a linha (bem como o ponto como conceito, são abstratos105

Esta oposição entre uma arte da linha e a arte do claro-escuro, que se reflete no 

confronto entre Bottecili, herdeiro de uma tradição linearista e Leonardo da Vinci, mais 

interessado na exploração dos efeitos atmosféricos e da análise do visível, emerge no que 

viria a ser uma querela de comparação – um paragone- entre os defensores do desenho e os 

defensores da cor. 

) como 

elemento gerador da representação do visível não existe na natureza, tendendo ela própria a 

obedecer a uma codificação específica, que só pode ser lida e intuída dentro de um 

determinado modelo de conceção e de representação. Por outro, a linha entendida segundo 

uma abordagem da análise do visível, alicerçada na observação e no entendimento dos 

mecanismos atmosféricos, nomeadamente os comportamentos da luz sobre os objetos, bem 

como as características óticas dos mesmos e empenhada na recriação desse espaço 

atmosférico no qual entre a sombra e a luz emergem as formas. 

A existência da querela entre uma tradição linearista de Florença e uma tradição 

colorista de Veneza veio permitir o desenvolvimento de um pensamento teórico em ambos 

os casos. Este paragone introduziu também a questão da predominância das artes. A 

oposição entre pintura, como processo expressivo e plástico da tinta como matéria atuante 

e presente numa realidade que é a própria obra que remete para a obra concebida como «de 

dentro para fora» e afirmando-se ela própria como «presença», em contraponto com a 

conceção de pintura como «desenho colorido», em que a cor atua subsidiária de uma 

estrutura prévia, concebendo uma obra «de fora para dentro». 

                                                             
105 «PUNTO: una de las três nociones primitivas de la geometria junto com la recta y el plano. No tiene 
dimensión aunque indica una posición […]. Línea: Trazo continuo visible o imaginario […]» IDEM, Ibidem., 
p.286-287 
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A partir desta altura as conceções plásticas de linha e o claro-escuro (mancha), vão-

se tornar fundamentais, e condicionarão por muito tempo as artes do desenho e da pintura, 

bem como do seu ensino. 

Estes pontos de vista irão alimentar uma querela teórica que corresponde também a 

uma expansão particular do desenho, promovido a fundamento de todas as artes e como 

manifestação artística isolada, quase autónoma, tendo como ponto de partida as reflexões 

teóricas desenvolvidas por Ghiberti e Alberti que implicaram um desenvolvimento 

crescente e intenso a favor do desenho em busca da sua autonomia. 

O século XVII continuou e exponenciou todas as descobertas do século precedente, 

através do desenvolvimento dos processos e das técnicas, sobretudo pela difusão e ensino 

pelas Academias e pela crescente diversidade de criação por toda a Europa sobre a 

influência italiana. O aparecimento de fixativos para o desenho, e o aumento crescente das 

encomendas, bem como a difusão de tratados dedicados ao desenho, nos quais são 

abordadas questões relacionadas com o uso e utilização de materiais e a sua adequação 

plástica, como a relação e oposição entre o desenho e a cor, impuseram-se como fatores 

importantes na afirmação autónoma do desenho.  

A exploração e a diversidade de soluções técnicas e plásticas, nomeadamente nas 

especificações do uso da linha e da mancha, o desenho de carácter linear, e o desenho de 

claro-escuro, desenho este onde surgem contrastes cada vez mais “violentos”, resultado da 

influência crescente da gravura, tornam-se meios de pesquisa e de liberdade criativa para o 

artista. Esta autonomia permite ainda ao artista questionar e explorar a relação entre a cor e 

o desenho, «a cor do desenho», usando combinações gráficas mais variadas com o uso de 

lápis de cores diferentes (desenho a três ou quatro cores).  

O desenvolvimento da aplicação de aguadas, em particular na execução de esquissos 

e de esboços para pintura, e a expansão do uso da grafite inglesa (extraída das minas de 

Cumberland), introduziu uma nova dimensão plástica da linha, permitindo mais variações 

tonais e uma doçura da linha e da mancha através de inflexões subtis e mais contrastadas. 

O desenho passa a ser apresentado não só como um processo que se debruça sobre a 

aparência das formas, mas também como edificação interior pelo conhecimento anatómico, 
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conceção que se encontra na estruturação subjacente da pintura através da colocação das 

formas do modelo mas também do entendimento sua estrutura. 

No decorrer do século XVIII irá sentir-se de uma forma acentuada o 

desenvolvimento das práticas anteriores do desenho, sendo cada vez mais um meio de 

expressão individual do artista através de uma expressão gráfica particular e de 

virtuosismo. O uso crescente da sanguínea, material associado a um grande poder de 

luminosidade, utilizado desde o século XV em Florença, torna-se a partir do século XVII 

num dos meios preferidos de figuração do nu, sobretudo nas academias, e pelas suas 

características polivalentes (carácter lumínico, expressividade do traço e capacidade de 

diluição que permite o uso de aguadas) num material ideal para a celebração do nu 

feminino bem como na descrição de paisagem ao «ar livre», modelos e temas ao gosto do 

século XVIII.  

Combinada com outras pedras (o desenho a «três lápis») e papéis tintados torna-se 

num «género» de desenho, sobretudo com Watteau, Fragonard, Tieppolo e Guardi. O 

próprio Watteau desenvolve um processo de reprodução no qual humedecendo o papel 

permite uma réplica noutro papel obtendo um resultado etéreo e menos definido, ideal na 

representação do retrato feminino. 

De Itália surgirá também o sucesso da técnica do pastel (pouco praticado até à altura) 

tornando-se num género particular. Destaca-se em França Quentin de la Tour e Perroneau 

que trabalham sobre papel previamente preparado. 

O final do século XVIII vai revelar grandes alterações a nível ideológico político e 

social nomeadamente com a ascensão da burguesia ao poder em França através da 

revolução francesa que implicou a expansão de modelos liberais por toda a Europa e uma 

negação dos modelos estéticos do «ancienne regime», explorando uma renovação dos 

modelos clássicos que se adequavam a esta nova ideologia. O Neoclassicismo recria uma 

idealização dos modelos clássicos enquadrados numa nova dimensão conceptual, estética e 

ideológica. O desenho ganha uma predominância, principalmente a linha, a «linha sem 

defeitos» (linha pura, feita de inflexões e modulações de uma graça sensual, que servirá de 

oposição ao futuro desenho romântico rico em movimento entre os contrastes de luz e de 

sombra) como elemento plástico definidor das formas e sobretudo como meio ideal de 
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«desenho de imitação» da escultura antiga recuperada pelas escavações arqueológicas e 

teorizadas por Winckelman e Mengs. 

Desde os primórdios da revolução industrial que se assiste a uma progressiva 

mecanização da fabricação dos materiais riscadores e dos suportes. Apresentando uma 

crescente diversificação de produtos, ao uniformizá-los, refletiu uma tendência 

universalizante dos materiais à disposição dos artistas permitindo ao artista cingir-se 

unicamente a uma produção plástica afastando-se do carácter «oficinal» e de artesão de um 

ofício. O ofício que implicava um investimento de tempo na procura e na feitura dos 

materiais que por vezes agiam como condicionantes das opções plásticas afastando o 

artista assim de uma atividade que implicava um conhecimento e domínio tecnológico em 

que as técnicas materiais se interligavam na sua expressão e na sua qualidade expressiva 

com a componente tecnológica.  

 A industrialização permitiu a seriação e o aumento da produção de diversos 

materiais refletindo um maior controlo e uniformização na qualidade desses materiais, 

sobretudo pela introdução de uma fabricação de materiais com componentes artificiais e 

manipulados quimicamente, afastando-se de uma dependência total de matérias-primas 

naturais e orgânicas. A invenção de um meio gráfico artificial por Conté enquadra-se neste 

contexto. Tendo surgido inicialmente por motivações mais amplas que a da satisfação de 

necessidades de características artísticas106

Em conjunto assistiu-se paralelamente à introdução, por vias também industriais, de 

diversos e diferenciados tipos de papel, que atuando com os referidos materiais e em 

conjugação com os tradicionais (o carvão a sanguínea os pastéis, etc) veio permitir uma 

maior amplitude de processos e de exploração de novos discursos técnico/plásticos, onde 

se destaca o retorno do desenho a «pena» e a tinta, facilitado pela pelo uso dos novos 

aparos metálicos.  

veio permitir um desenvolvimento das 

características originais da grafite com a introdução de várias «durezas» afirmando-se 

como um dos materiais privilegiados da expressão gráfica Neoclássica e de uma 

subsequente normalização em vários tipos de lápis.  

                                                             
106 Nasce da necessidade de encontrar um substituto da grafite inglesa impossibilitada de entrar em França 
devido ao embargo económico da Inglaterra durante o período das guerras napoleónicas.  
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Entrando ao serviço de um gosto romântico como processo que entra em simbiose 

com a construção de registos com fortes e “violentos” contrastes entre a luz e a sombra 

como meio de expressão de uma constante agitação, emotividade e de rapidez de execução, 

já de si encorajados pela invenção da litografia. 

As questões que envolvem a problemática da relação entre a perceção do visível e 

os mecanismos da sua representação são o resultado do processamento estruturado de 

sistemas de códigos, códigos que se organizam num sentido de substituição, operando 

numa dinâmica que se reinventa numa procura constante de adequação entre a forma e o 

conteúdo. Partindo do conceito que concebe a representação como «[…] una realidad que, 

por ciertos motivos y parae, hace las veces u ocupa el lugar de outra realidad bien distinta. 

(...) La representación también puede usarse con el sentido de evocación; evocación 

através de un sustitutivo que sirve, es tomado, ocupa el lugar de otra realidad...»107, 

verifica-se, que a questão que se encerra no seu núcleo, remete para o modo de 

substituição e que se fideliza entre as realidades operativas. Esse processo resulta quando 

por fim a representação é entendida como «[...]aquilo que é possível fazer uma reprodução 

equivalente»108. A produção/ construção, através de processos gráficos ou outros, de uma 

imagem visual que se objetiva numa equivalência à realidade percecionada e/ou evocada, 

onde exista um reconhecimento dessa realidade, processa-se através de uma codificação 

que no seu processo transitório apresenta-se como uma síntese da realidade observada «[...] 

afirma […] Platão que uma imagem que seja conforme em tudo e por tudo com o modelo 

já o não é, perde o seu estatuto de imagem; uma imagem, para ser imagem, não pode 

«reproduzir tudo tal e qual aquilo que imita». [...] a ideia de mimese pressupõe a ideia de 

deformação»109

As fundações do desenho como atividade representacional cativam desde o início 

esta consciência do sintetismo que o discurso artístico encerra. Plínio na sua conhecida 

onde, para uma descrição clara, recorre-se a sistemas de linguagem que 

evitem ambiguidades. 

                                                             
107MOLINA, Juan José Gómez (coord.), Las Lecciones del Dibujo, Madrid, ed.Cátedra, 1995, p..488 
108 ROMANO, Ruggiero (Dir), Enciclopédia Enaudi, vol. 25, Criatividade, Visão, Lisboa, ENCM, 1992, 
p267 
109 Nota 56 – IDEM, Ibdem p.18 
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referência ao nascimento do desenho relata o episódio que a partir da sombra projetada na 

parede é desenhado o contorno. Este ato demonstra o passo inicial de uma construção 

visual que reencaminha a reciprocidade do reconhecimento conotativo através de um 

processo de síntese que é na sua dimensão lata uma abstração. O recurso plástico e gráfico 

do uso da linha como processo construtivo de uma imagem, nomeadamente a linha como 

definidora de um contorno é um processo de abstração que funciona na mesma medida em 

que a codificação que estabelece a ligação funcional se perpétua, uma vez que tal não 

existe na realidade, no entanto as imagens sugeridas por estes processos são aceites como 

fidedignas, em que se opera um processo de síntese.  

Ao assinalar-se os limites da forma, ela ganha um protagonismo em relação ao 

espaço que a envolve, isolando-a, caracterizando-a dominando a realidade através do 

espaço que fica cativo. A conquista do espaço na sua apropriação material como imagem 

de poder e de domínio encontra-se enraizada na cultura ocidental desde sempre.   

O que se verifica neste jogo é a aplicação de determinados processos construtivos 

baseados numa codificação específica que remetem para o nível da perceção. O que surge 

são duas realidades distintas, a existente ou imaginada e a evocada, sendo todas elas 

diferentes nas suas propriedades. O reconhecimento de uma realidade através da sua 

representação resulta de um eficaz processo que induz na leitura dessa imagem o mesmo 

processo percetivo verificado na leitura do objeto na realidade. Mas para que este processo 

resulte como «verdadeiro» não se reproduz a «verdade» da realidade, mas sim a imagem 

que se forma na retina. Logo o reconhecimento processa-se a nível intelectual remetendo a 

leitura da imagem para a fidelidade da perceção. Esta condicionante implica que essa 

representação seja inerente a determinados critérios envolvidos em diversos contextos, 

logo torna-se subjetiva. Ao impor-se a sua leitura por uma determinada «visão» da 

realidade, surge assim uma representação de realidade e não a realidade. 

Quando se fala de representação de um objeto, no qual a imagem resultante remete 

para uma leitura de reconhecimento do mesmo através de um método de imitação, no qual 

o objeto representado surge «tal como é», entramos em termos de conceitos num modo e 

num modelo que brota da tradição e da cultura ocidental. A impossibilidade da cópia reside 

na incapacidade de duplicar ou fazer uma réplica do objeto representado. Uma imagem não 
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respeita as propriedades físicas do objeto representado, o que existe é um estímulo no 

observador de uma resposta perceptiva semelhante à que se observa no objeto 

representado, logo a imagem representada é autónoma do objeto, o elo que os une é um 

artifício de equivalência. 

Os códigos de representação resultantes dos sistemas perspécticos e científicos 

decorrentes do Renascimento resolveram num determinado contexto a capacidade de 

reconhecimento do objeto representado. Logo a ideia de imagem «verdadeira», apesar de, 

em termos estruturais e conceptuais serem os sistemas perspéticos sistemas complexos, em 

termos formais que apresentam uma verdade uma vez que em certa medida reproduzem o 

objeto percecionado (na retina)110

Os sistemas perspécticos desenvolvidos no decorrer dos séculos XVIII e XIX 

vieram reforçar a ideia da representação objetiva da realidade eliminando todo o carácter 

lírico surgindo como uma «ciência da realidade». No entanto, esta objetividade torna-se 

por sua vez subjetiva uma vez que a sobriedade objetiva implica a renúncia de 

determinados componentes, aplicando-se critérios que remetem para uma determinada 

visão e um entendimento do mundo. «Nos séculos XVIII e XIX, as formas renegam a 

. Contudo, este sucesso verifica-se enquadrado num 

determinado contexto e num modelo de entendimento do mundo. Se as regras foram 

subvertidas, alterando o equilíbrio da visão central e jogando conscientemente com 

ambiguidades resultantes da manipulação dos sistemas de representação como nos casos 

do Maneirismo ou do Barroco, no momento em que a representação deixa de corresponder 

a uma visão central ou se altera e progressivamente vai tendendo para a obliquidade, as 

imagens produzidas ganham ambiguidade, logo subjetivas, deixando de remeterem para o 

objeto inicial como modelo formal e como exercício de cópia ou de pretensões «realistas», 

mas para o objeto como evocação, sendo esta atitude, uma afirmação num campo de uma 

plasticidade de carácter expressivo. A aceitação do processo abstrato no qual se estruturam 

estes sistemas permite resultados ambíguos, onde é difícil discernir a verdade e onde é 

questionado um determinado conceito de realidade.  

                                                             
110 «[…] What we are really observing, in this first geological age of perspective, the epoch of the vanishing 
point, is the transformation of the subject into object: like the camera, the painting of perspective clears the 
away the diffuse, non-localised nebula of imaginary definitions and substitutes a definition from outside.» 
BRAYSON, Norman, Vision and painting, the logical of the gaze, Ob. Cit., p.107 
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metafísica e fecham-se em si. O seu desenvolvimento geral, embora ganhe vida sob o 

especto de um virtuosismo do pensamento e de uma perversão em moda, persegue as 

bizarrias do Renascimento. Lembra-nos sempre que em toda a perspectiva, quer ela seja 

depravação ótica, quer trompe-l’oeil perturbante, existe sempre algo de surpreendente e de 

artificioso. E de facto não aparece mais como uma ciência da realidade, mas como um 

instrumento para forjar alucinações».111

Qualquer forma de representação que parta de uma realidade, e neste caso de uma 

realidade visível e tridimensional que é apresentada sobre um suporte bidimensional rege-

se por determinados códigos os quais procuram equivaler em termos percetivos a ambas as 

realidades. Para que exista uma equivalência que seja considerada como verdadeira 

recorre-se a determinados conceitos e relações abstratas. O problema da representação 

bidimensional reside na incapacidade física da correspondência. Num suporte 

bidimensional podem ser apenas assinaladas três direções possíveis, horizontal, vertical e 

oblíqua e com estas corresponder diretamente dimensão, largura, escala, no entanto quando 

se descreve profundidade, volume ou distancia, ou seja o que «está para lá» ou «o que está 

para cá» recorre-se a processos e a códigos representativos que funcionam como ilusões. 

 

Anteriormente foi feita referência à linha e à mancha como elementos plásticos 

construtivos e organizadores do desenho. O recurso da linha e da mancha, isoladas ou em 

conjunto descrevem o objeto representado dotando de elementos que descrevem as suas 

características. Os contrastes são manipulados, tanto na linha como na mancha, sugerindo 

os seus volumes e descrevendo o seu comportamento relativo à incidência ou não da luz. A 

forma como se organizam estes elementos depende das orientações ao qual o desenho se 

destina, quanto mais evocativo mais autónomo. Sendo a linha uma das componentes 

estruturais do desenho, quando surge como definidora do contorno, surge como função 

descritiva do objeto representado. Ao assinalar a linha como contorno definem-se os 

limites e a fronteira entre o objeto e os outros elementos, em especial em relação ao espaço 

envolvente, o reconhecimento é feito através de um efeito de síntese, ocorrendo um 

processo de abstração, o cérebro aceita a correspondência feita como verdadeira.  

                                                             
111 ROMANO, Rugiero (dir.), Enciclopédia Enaudi, vol.29, Tempo / Temporalidade, Lisboa, INCM, 1993 
p.253 
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No caso da discrição dos efeitos luminosos, reside um dos grandes artifícios da 

representação, uma vez que a variação de valores tonais descreve variações nas superfícies, 

que se lêem como «sombras» ou marcação de volumes, criando assim a ilusão da leitura de 

um objeto tridimensional, surgindo conceitos abstratos, como «sombra própria» e «sombra 

projetada».  

Sendo o processo representacional um mecanismo de construção de equivalências e 

de artifícios por vezes encerra perigos de ambiguidade no campo da verbalização e da 

nomeação de realidades distintas, nomeadamente no que concerne às questões que 

envolvem a materialidade plástica do ato interventivo, entre os meios riscadores e os seus 

suportes, com a materialidade da “coisa” que é representada. Neste domínio o elemento 

“sombra” apresenta-se como exemplo paradigmático, uma vez que a sua consistência 

material, no sentido físico e a sua aparência material, no sentido plástico, são muito 

próximas segundo um aspeto visual. A não existência de «sombras» no sentido físico, mas 

sim num universo de equivalência representativa em que o processo que remete para essa 

equivalência na representação nem sempre é o mais direto e óbvio, nomeadamente a leitura 

de «escuro» corresponder a sombra, e a de «claro» a zona iluminada, entra por vezes em 

confronto com o conceito associado a cor e ao valor tonal. O que se verifica é a existência 

de manchas que se impõe como tal, em que a luz não só permite uma transcrição exata de 

um fenómeno físico e visível, como surge também com um forte carácter lírico.  

Como se pode observar na [Fig.19], o uso da linha surge como geradora e 

componente estruturante do desenho, as variações tonais surgem mais como atuante 

plástico do que descritivo e narrativo de um determinado efeito luminoso. O mesmo se 

verifica na [Fig.20] na qual o uso da mancha se destaca novamente com um sentido 

plástico. Ao invés, podemos verificar na [Fig.21], a utilização dos mesmos componentes 

do desenho usados em conceitos diferentes. Neste caso, existe uma descrição de volumetria 

além de uma situação luminosa objetiva. As formas representadas surgem destacadas e 

individualizadas da composição, ao contrário das formas das [Fig.19] e [Fig.21] que são 

lidas na globalidade. 

O outro processo referido, e que se pode observar na [Fig.22], descreve e organiza o 

espaço da representação a nível matemático e científico. Trata-se de sistemas perspécticos 
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os quais, através de um método rigoroso, representam, num suporte bidimensional, a visão 

de uma realidade percecionada. Estes sistemas ao contrário dos anteriormente referidos 

pretendem uma representação rigorosa e objetiva. A pretensão destes sistemas objetiva-se 

numa ideia de representação universal onde o resultado gráfico deve-se apresentar idêntico 

na multiplicidade de versões realizadas. Em ambos os casos surgem resultados satisfatórios 

mas divergentes nos seus propósitos sendo o conceito de realidade diferente nos dois casos. 

No primeiro caso a subjetividade incide a nível individual, no segundo caso a subjetividade 

existe a um nível global, existe como uma conceção cultural particular, como se refere 

Panofsky «A perspectiva transformou o espaço psicofisiológico em espaço matemático 

(...)»112

 

. 

 
[Fig.19] Rembrandt, A grande caçada aos leões, 1641 

 

                                                             
112 ROMANO, Rugiero (dir.), Enciclopédia Enaudi, vol.29, Tempo / Temporalidade , Ob.Cit., p.283 
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[Fig.20]. Van Dyck, O casamento místico de Stª Catarina, 1618-20 

 
[Fig.21]. P.P Prudhon, A fonte, 1800 
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A perspectiva linear plana consagrada por Filippo Brunelleschi (1377-1446), veio 

introduzir um processo de representação espacial que consiste na determinação de uma 

imagem que resulta de uma secção plana feita na pirâmide visual. O vértice da pirâmide é 

o olho e as suas arestas laterais são os raios visuais que se dirigem ao contorno aparente do 

objeto. A imagem é, assim, obtida num plano secante chamado de quadro. As leis deste 

processo são descritas da seguinte forma: 

linhas paralelas ao plano do quadro têm uma tradução gráfica paralela; 

 Todas as linhas paralelas entre si, mas não paralelas ao plano do quadro, tem o 

mesmo ponto de concorrência, chamado de ponto de fuga; 

 
[Fig.22]. Lequeu, Tratado, c. 1794 
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 As linhas pertencentes aos planos horizontais fugam na linha do horizonte; 

 A distância entre o ponto de fuga das linhas horizontais que fazem 45º com o 

plano do quadro e do ponto de fuga central, corresponde à distância do 

observador ao quadro; 

 As dimensões dos elementos geométricos são reduzidas à medida que se 

afastam do plano do quadro. 

 

Pode-se constatar, logo à partida, que este processo levanta alguns problemas se 

compararmos a imagem obtida com a imagem que se forma na retina. Em primeiro lugar 

partimos de um princípio monocular, imóvel e onde a imagem é obtida num plano. O 

espaço criado torna-se assim num sistema racional, infinito, imutável e homogéneo, 

transformando-se num espaço puramente matemático diferindo da estrutura do espaço 

psicofisiológico. O Renascimento consegue racionalizar uma imagem de espaço, definindo 

a priori as regras de disposição espacial dos seus elementos, e pondo de parte a 

possibilidade da arbitrariedade.  

É com esta conceção de espaço e com a sua tradução gráfica que o artista 

renascentista irá operar ao nível da figuração, transpondo para o suporte a sua visão de 

mundo, de universo infinito, de espaço contínuo e racional. A estrutura da perspetiva 

permite simbolizar esta atitude e esta visão. 

O artista do Renascimento ao proceder à estrutura compositiva da pintura, coloca o 

ponto de fuga principal dentro do espaço da representação tendencialmente no centro da 

composição dotando o espaço com uma aparência de estabilidade racional. Esta é a 

característica evidente das obras renascentistas, desde Massacio, com A Santíssima 

Trindade - considerada como a primeira representação espacial em perspetiva linear – até 

ao norte da Europa com Van Eyck.  

Este processo permitiu transmitir a totalidade do espaço infinito, e permitiu com um 

só olhar a apreensão completa do universo. A arte tornou-se assim numa ciência, numa 

teoria, cuja operacionalização estava agora detida numa classe individualizada. O artista 

assumia o papel de uomo singolare. 
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[Fig.23]. Uccello, O milagre da hóstia, 1468 – Análise da construção perspética segundo Martin Kemp 

Como Leon Battista Alberti explica no seu tratado «De Pictura» de 1453: «No local 

onde tenho de pintar, desenho um retângulo das dimensões que pretendo, e considero-o 

como uma janela aberta de onde observo o que aí será pintado» «tudo o que se move a 

partir de um lugar pode seguir sete direções; para cima, um para baixo, dois; para a 

esquerda, quatro; em profundidade, partindo daqui, ou para aqui, vindo de lá; finalmente 

executando um movimento circular. São estes os movimentos que desejo reproduzir na 

pintura». 

Esta fragmentação do espaço é também uma fragmentação de uma temporalidade e 

por sua vez, uma condicionante sobre as estruturas narrativas que a imagem encerra, tanto 

a nível da narrativa que se “verbaliza” como da narrativa plástica que concebe a figuração. 

A força gravítica imposta pela regulação da codificação perspéctica, estrutura a 

composição espacial e por sua vez todos os elementos figurativos da composição, numa 

compressão de espaço e de tempo virada para o seu interior. O espaço da representação ao 

confundir-se com o espaço representado configura uma alienação desse mesmo espaço 

para uma configuração ilusória, onde a cristalização de uma espacialidade e de uma 

temporalização estabelecem os domínios de uma imagem que narratológicamente se 

concebe como expressão única e singular, abstractamente distanciada do espaço que 

aparentemente evoca, como se refere Maurice Jean-Lefebre, «[…] O quadro não é uma 
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janela aberta sobre o real quotidiano; defini-lo-iamos mais exactamente como uma 

máscara, mas uma máscara transparente.».113

Observámos até aqui a forma como as diferentes visões e conceções de mundo 

influenciaram diferentes processos de tradução gráfica no percurso da representação do 

espaço, culminando num sistema projetivo, regrado por leis matemáticas, que viria a 

influenciar e a dominar a gramática do discurso pictórico da história da imagem na 

civilização ocidental. A perspetiva apresenta somente, a resposta a um problema da 

representação, pelo menos sob o ponto de vista da veresomilhança

 

114, da cópia da 

realidade; não se constrói uma imagem “fiel” do espaço através da construção de um 

espaço puramente matemático, que assenta numa visão monocular e imóvel. O processo 

perspético, como construção, radica numa convenção, numa abstração que sistematiza a 

imagem a um determinado conceito regulador, que se apresenta como experiência de 

reprodutibilidade, através de uma composição, como indica Brayson, «[…] composition 

under realism is this shifting of forms between two and three dimensions, subject always to 

the gaze the fused epiphanics, in which both sets of dimension equally participate: in the 

gaze, the image is both the depth of the founding perception, and the flatness of the picture 

plane.».115

Existem duas abordagens distintas que por vezes se interligam, o linear e o pictórico 

como classificou Wölfflin e que descreveu como «[...] a primeira representa as coisas 

como elas são; a segunda como elas parecem ser. [...] O primeiro (estilo linear) é uma arte 

do ser; o outro, uma arte do parecer.»

 

116, e ainda «[...] o primeiro traz a figura sólida, o 

segundo, a aparência alternante [...]; no primeiro, o objeto por si mesmo, no último, o 

objeto no seu contexto.»117

                                                             
113 LEFEBRE, Maurice – Jean, Estrutura do discurso da poesia e da narrativa, Ob. Cit., p.142 

. A abordagem de carácter linear assume uma construção em 

que os elementos representados se subordinam à linha e aos limites impostos pela sua 

presença, em particular ao contorno, «o contorno significa um traço que envolve 

114 «[…] vraisemblance, i tis argued, results from a law of “proportion” between classes of information: 
neither denotation nor connotasingly may elicit the recognition of lifelikeness […]» BRAYSON, Norman, 
Vision and painting, the logic of the gaze, ob. Cit., p.68 
115 IDEM, Ibidem p.119 
116 WÖLFFLIN, Heinrich, Conceitos Fundamentais da História da Arte, São Paulo, Martins Fontes, 2000, 
p.28 
117 IDEM, Ibidem p.37 



125 

regularmente a forma, ao qual o observador pode confiar totalmente [...]»118No caso de 

uma abordagem dita pictórica a composição é dominada por «[...] luzes e sombras não de 

maneira propriamente ilimitada, mas sem que as margens sejam enfatizadas. Apenas 

esporadicamente aparece um segmento de contorno tangível. [...] o que caracteriza a 

diferença entre (linear e pictórico) não é o emprego maior de massas e de luzes e sombras, 

mas o facto de, no primeiro essas massas terem as suas margens acentuadas e, no segundo, 

não.».119

Verifica-se assim uma apresentação de lógicas construtivas que apontam para formas 

diferenciadas no entendimento das relações entre os limites e as fronteiras que os 

elementos representados efetuam entre si, e com o espaço, apontando para resultados 

plásticos “concêntricos” ou “excêntricos”, enfatizando o interior ou exterior, o particular 

ou global, sendo a aproximação “excêntrica“ a que reforça e a mais comummente 

associada à noção de movimento e de dinamismo (essencialmente no sentido formal e 

expressivo) precisamente porque ao apontar para uma visão global em detrimento do 

particular atenua de certa forma uma hierarquização consoante um universo de categorias 

plásticas e conceptuais, ao permitir esse nivelamento das hierarquias reforça uma 

consciência de temporalidade, tanto percetiva como narrativa. A forma fechada

  

120

As [Fig.24] e [Fig.25] servem de exemplo destas duas abordagens. Ambas as figuras 

representam nus femininos numa pose estática, no entanto a figura de Durer “aparenta” 

coabitar numa intemporalidade, numa cristalização do tempo, enquanto no caso de 

Rembrandt a figura entrelaça-se numa metamorfose do espaço e do tempo, que aponta para 

uma temporalidade. Em ambos os casos temos condutas que divergem. Se, por um lado, a 

clareza representativa de Durer recria-se numa ambiguidade conceptual (afinal o que é 

 que pela 

sua construção se rege pelo particular e pelo seu carácter concêntrico aponta para uma 

consciência de intemporalidade, sendo esta intemporalidade não necessariamente associada 

à descrição ou narrativa de figuras em repouso ou a uma ação estática, mas sim relacionada 

com modelos de conceção do tempo e do espaço, de um tempo psicológico e não de um 

tempo físico.  

                                                             
118 IDEM, Ibdem p.26 
119 IDEM, Ibdem p.26 
120 Segundo Wölfflin forma fechada opõe-se a forma aberta ou seja tectónico/atectónico. 



126 

representado? Parte-se do corpo para a imagem ou de uma imagem de corpo para o corpo?) 

e de uma certa abstração, por outro, Rembrandt recorre a uma ambiguidade representativa 

mas que de certa forma conduz para uma clareza interpretativa. 

 

  
[Fig.24] Durer, Eva [Fig.25]. Rembrandt, Nu feminino 

 

No caso de Durer temos uma construção que vive de contrastes violentos. A figura 

de Eva é realizada através de uma construção linear com pouca variação de intensidade e 

de expressividade. As pequenas modulações realizadas através da trama de linhas ganha 

um sentido pleno de descrição volumétrica e de tratamento lumínico com o forte contraste 

com a mancha a negro do fundo, que acentua o carácter de contorno da figura, empurrando 

a figura para a “frente” isolando-a e hierarquizando-a no espaço da representação e 

atraindo a atenção para “dentro” da figura sendo neste caso a descrição do corpo de Eva a 
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narrativa contribuindo assim para uma sensação de cristalização e de “paragem” no tempo 

ou seja de intemporalidade. 

Em Rembrandt, a abordagem é manifestamente diferente: linhas e manchas 

funcionam em conjunto tanto na descrição da figura como do fundo, não existe uma 

hierarquia expressiva, a importância reside na expressão do todo e não do particular; 

acentuando o carácter excêntrico, recria-se uma sensação de movimento continuo a nível 

perceptivo o que implica a presença de uma narrativa de “algo” (de uma ação de uma 

sensação) que remete para um tempo que decorre para um tempo da ação que tem uma 

duração ou seja para uma temporalidade. 

O discurso plástico organiza-se, em primeira instância, como atividade de uma 

materialidade resultante de uma ação, a matéria plástica multiplica-se em presenças à 

medida que o artista intervém sobre o suporte. Os elementos plásticos que compoem esta 

construção - a linha, a mancha os riscos e os traços – são, numa primeira instância, 

perceções, só numa segunda instância se apresentam numa dimensão signíca. A mancha 

que descreve e representa uma sombra, a nível percetivo é apenas uma mancha, um signo 

plástico, a qualidade que a qualifica como sombra surge após a construção de um discurso 

que ocorre dentro de uma convenção e que lhe atribui esse estatuto, passando a ser um 

signo icónico. É através desta ambiguidade que ocorre no processo de transição (que 

praticamente ocorre em simultâneo) entre a perceção e a elaboração mental que configura 

um sentido às formas, que condiciona a leitura da imagem. Esta leitura interpreta uma 

expressividade elequente dos elementos gráficos, como manifestação descritiva de uma 

ação de forte carácter dinâmico, em que por vezes se associa, de forma errónea, a 

expressividade gráfica a uma descrição de carácter cinético da ação. No entanto, esta 

leitura, que a nível perceptualista pode fazer sentido, pode não corresponder a nível 

signico, ocorrendo, deste modo, um conflito dentro de uma esquemática interpretativa, que 

lê a imagem como inacabada. Estabelece-se, desta forma uma narrativa que confronta o 

imediatismo da perceção com a construção temporal que configura sentido e propriedades 

às formas. A ambivalência abstratizante da linha e da mancha funciona como elemento 

descritivo na sua função signíca e como presença matérica de uma plasticidade que se 

conceptualiza em elemento narrativo. 
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2.3. O desenho como expressão e modo narrativo. 

 

 

«Il ya a quelques annés, Gombrich observait que si le problème 

de l’espace et de sa représentation dans l’art a amplement occupé 

la réflexion esthétique, la question du temps et de sa 

représentation artistique a été curiosement négligée. Sans doute 

pareille omission a-t-elle été liée à la distinction, longtemps 

traditionnelle en Europe, entre les arts de l’espace (les artes 

plastiques) et les arts du temps (la musique, la poésie, le récit). 

Une distinction qui nous paraît aujourd’hui à la fois brutale et fort 

naive. En outré, le privilege conféré dans le champ artistique à la 

réflexion sur l’espace au détriment de la réflexion sur le temps 

parâit se fonder sur l’idée, très occidentale, que si l’espace est lieu 

exalté de ma puissance, le temps est au contraire la marque 

affligeante de mom impuissance.»121

 

 

«Improvisier, c’est-à-dire éboucher et finir dans le même temps, 

contenter l’imagination et la réflexion dans le même jet […], ce 

serait pour un mortel parler la langue des dieux comme sa langue 

de tous les jours.» 

Delacroix 

 

Francisco de Holanda ao referir-se aos tempos da conceção da pintura, descreve a 

importância do desenho como elemento estrutural fundamental na progressiva 

materialização dos aspetos formais que transformam a imagem através de uma sucessão de 

estados transitórios122

                                                             
121 Ribon, Michael, À la Recherge du Temps Vertical Dans L’Art, Paris, Éditions Kimé, 2002  

. Este processo visa a adequação progressiva da formalização da 

122 Francisco de Holanda reparte a intervenção gráfica do desenho por dois instantes, o esquisso e o debuxo. 
O esquisso é a expressão imediata e mental da ideia, logo a sua consistência formal é ainda o reflexo de uma 
experiência intelectual e de uma emotividade imaterial, o debuxo é a materialização da ideia de acordo com 
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imagem na adequação correta à linguagem expressiva e conceptual da ideia primordial. 

Este processo da construção pictórica localiza a intervenção do desenho ao nível de uma 

modulação formal como intermediário entre a conotação e a denotação signíca, adequando  

o “que é” a uma leitura conducente ao sentido semântico da ideia primordial. Nesta 

transformação que vai da formalização inicial da ideia até à composição final da imagem, 

que pode ser entendido também como estruturalmente narrativo (como será analisado em 

capítulos posteriores), também se opera uma transformação plástica na exposição do modo 

como o discurso narratológico se desenrola entre a impressão inicial e a sua consistência 

final.  

No esquema que se segue apresentam-se as possibilidades da progressiva articulação 

entre o motivo narratológico e o seu desenvolvimento operativo nas sucessivas fases entre 

os desenhos preparatórios e a pintura final. Esta sequência descriminada por Francisco de 

Holanda, esquisso, debuxo e pintura, apresenta a configuração comum do processo criativo 

comummente utilizado pelos artistas entre o Renascimento e o Romantismo. Por razões de 

simplificação denominamos estes três momentos distintos por, desenho mental, desenho 

construtivo e desenho integrado.  

 

No desenho mental predomina a impressão, o desenho construtivo é o processo 

descritivo e o desenho integrado apresenta o elemento discursivo. O primeiro canaliza a 

sua operacionalidade para uma intemporalidade, o segundo para uma temporalização 

                                                                                                                                                                                         
as estruturas da linguagem formal e conceptual onde se congregam num mesmo instante, ou seja através da 
composição « […] a ideia ou invenção, a proporção ou simetria, o decoro ou decência, a graça e a 
venustilidade, a comparticipação e a fermosura, das quais é formada esta ciência». 

Desenho mental Desenho construtivo Desenho integrado (pintura) 
Ideia Apreensão do todo, 

aspeto sintético e 
global 

Ideia Descrimina os 
elementos, 
harmoniza a 
linguagem plástica. 

Ideia Divisão e congregação 
da ideia do artista e a 
ideia social 

Narrativa Impressão Narrativa Equilibro entre o 
conteúdo semântico 
e a conotação. 

Narrativa Integração imagética, 
da imagem conceptual 
e da imagem formal 

Discurso Não é estruturado Discurso Estrutura-se de 
acordo com um 
sistema codificado 

Discurso A discursividade 
desenrola-se 
autonomamente. 
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condicionada e o terceiro para uma cristalização temporal, estruturando deste modo a 

codificação expositiva do motivo narrativo a expressões diferenciadas. 

A categorização das diversas espécies de desenho existentes reporta normalmente a 

uma noção transitória do desenho. O dinamismo e a expressão mutável que categoriza o 

desenho visam um posicionamento numa relação subsidiária de outras categorias plásticas 

nomeadamente da pintura da escultura e da arquitetura. 

Se as espécies genericamente atribuídas ao desenho se diferenciam precisamente em 

categorias correlacionadas diretamente com uma temporalidade (no tempo da execução, 

bem como etapa inclusa num tempo de conceção mais amplo), verifica-se a quando da 

enumeração categorizante de outras manifestações artísticas um apontar não para aspetos 

que visam o estádio temporário da execução mas para uma disposição final (por exemplo, 

o esboço na pintura é um momento efémero que será absorvido pelas fases consequentes 

da pintura, o que fica à tona é o resultado final).  

As balizas em que se enquadra o conceito de finalização são porventura mais dúbias 

no desenho do que por exemplo na pintura, precisamente porque à pintura atribui-se a 

conclusão em que se fomenta uma satisfação de exigências conceptuais de discurso 

plástico, enquanto o desenho, que vive de uma ambiguidade relativa ao seu desempenho 

autónomo, se submete a uma parcela de tempo de execução num tempo de conceção. 

As espécies de desenho geralmente apresentadas e que podem remeter para níveis 

diferentes de temporalidade, tanto inclusas na sua conceção bem como integrantes de 

processos plásticos diversificados são: O apontamento; O croquis; O esquisso; O 

esboço.123

Como se verifica pelos seus conteúdos, todos estas espécies remetem para diversas 

categorias temporais; No tempo de execução; Na atitude gestual no tempo de execução; 

No tempo de execução incluso num tempo de conceção e por fim tempo de reflexão num 

tempo de conceção.  

 

Por apontamento entende-se um registo rápido de um pormenor ou de um esquema 

compositivo. Nesta vertente do desenho, pretende-se mais a captação ou a enunciação de 

                                                             
123 Estas denominações são as comumente difundidas na descriminação de diferentes tipos de desenho. No 
contexto da nossa reflexão as três correspondem aproximadamente às denominações já referidas de, desenho 
mental (croquis), desenho construtivo (esquisso) e desenho integrado (esboço). 
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uma presença gráfica ou compositiva que remete para o referente, não num aspecto 

representativo, mas sobretudo evocativo. A rapidez do registo quantifica-se num conceito 

de tempo de execução relacionado com uma disponibilização na atenção ou na 

concentração sobre o referente. O intuito é captar uma presença, não é descrever. 

O Croquis é um dos meios essenciais de comunicação de uma ideia. É um ato de 

execução rápida, uma anotação breve que parte sobretudo de uma pulsão imaginativa ou 

ainda a indicação de um primo pensiero. «Le croquis correpond au premier réflexe 

d’affirmation d’un besoin et d’une volonté artistique – liée à la capacité d’attention et 

d’invention qui caractérisent le psychieme.»124

Associado à expressão de um treino constante de uma atitude «manual» em 

conjugação com uma atitude reflexiva tanto a nível da imaginação como da pesquisa, 

conjugando num jogo constante de relações e de permutas entre factores de carácter 

plástico e intenções de carácter conceptual «Le croquis occupe une place déterminante 

auprès de la plupart des artistes soit comme un va-et-vien constant entre l’oeil et les 

«hasards» du visible soit comme fixation spontanée et provisoire d’une «pensée 

plastique».»

. 

125

O croquis reside num estado provisório permanente pela sua constante revisitação 

porque se afirma plasticamente como síntese e simultaneamente como depositário sempre 

renovado de uma expressão conceptual ou numa afirmação de «não-finito». 

. 

Mais uma vez a expressão do registo reside temporalmente numa rapidez, mas o 

sentido de rapidez reside na satisfação da expressão de uma ideia, neste caso, captar, é a 

captação da descrição de uma ideia. 

O esquisso geralmente apresenta-se como um estágio intermédio no desenvolvimento 

de um projeto. Meio de expressão e de desenvolvimento inicial da «primeira ideia», 

executável sobre um suporte independente daquele onde se desenvolverá a obra definitiva. 

O esquisso encerra uma grande liberdade criativa e por vezes comporta uma incerteza na 

sua formulação o que implica, por vezes, uma reformulação das orientações e das diretrizes 

da obra a executar pela multiplicidade de ideias que pode gerar. Sendo também um registo 

                                                             
124 RUDEL, Jean; BRIT Elizabeth; COSTA, Sandra; PIGUET, Philippe, Les Techniques de L’Art, Paris, 
Flammarion, 1999, p.89 
125 IDEM, Ibdem p.89 
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rápido, neste caso a classificação de quantificação temporal relaciona-se numa escala que 

reporta à execução final da obra, realiza-se, geralmente em pequeno formato, o que impõe 

um caminho que aponta para uma simplificação variável consoante o estágio de pesquisa, 

possibilitando sucessivas modificações sobre o esquisso inicial ou sobre uma 

multiplicidade de esquissos que derivam de opções diversas entretanto ocorridas.  

Pela sua consistência, o esquisso tendeu a afirmar-se como palco na exploração de 

uma «gestualidade», privilegiando a espontaneidade e caracterizando assim a possibilidade 

que visa a uma autonomia na afirmação de um «estilo esquiço», «[...]D’ où peu à peu la 

suggestion d’un «style esquisse», caractérisé d’abord par une affirmation de la touche, du 

mouvment du pinceau, à la recherche d’un langage proprement pictural plus affirmé, 

[...]Ansi est constitué un travail fondamental de détermination, d’association et 

d’interprétation réellement configurative Grace auquel l’artiste choisit peu a peu ses 

options plastiques essetielles selon le style qu’il recherche ou subit.»126

Ao esboço atribui-se o primeiro estado de uma obra. Corresponde à fase onde as 

formas principais estão lançadas e fazem correspondência com a «ideia», o «primo 

pensiero» do artista e a materialização de um primeiro impulso na construção da obra. O 

esboço equivale a um estado intermédio em que permite vislumbrar a ideia final, uma vez 

que a nível de acabamento os detalhes não foram ainda executados. É um estágio na 

conceção que permite ainda ao artista a possibilidade de efetuar correções na medida de 

uma adequação entre a ideia inicial e geradora com uma tradução formal. 

. 

O carácter de inacabado poderá porventura questionar a orientação da obra no que se 

refere à sua intencionalidade, mas no que toca a uma questão temporal de execução não se 

colocam problemáticas no sentido do grau de definição ou a escalas temporais, à rapidez 

do gesto ou da execução do mesmo. O carácter de acabamento reside numa suficiência ou 

insuficiência na definição de uma expressão exterior relativa a uma imagem interior, ou 

seja remete para uma temporalidade da conceção.  

Neste contexto podem ser observados algumas situações onde a interação da 

linguagem plástica do desenho e da pintura se modifica numa transformação sucessiva de 

                                                             
126 IDEM, Ibidem, p.119 
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aproximações e de desvios na correlação entre a linguagem visual, na sua discursividade e 

na observância dos requisitos imagéticos que derivam do motivo narratológico. 

Pode-se observar no exemplo que se apresenta, «A visão de Santo. Agostinho» 

(Estampa 25 e [Fig. 26]) de Vittore Carpaccio executado por volta de 1502, a comparação 

entre um desenho preparatório (desenho construtivo) e a pintura final (desenho integrado). 

Em termos de motivo narratológico a imagem apresenta um instante condensado da 

temporalidade da ação, como forma de registo de um instante preciso, no entanto a 

construção plástica compõe o instante como uma ação que se distende temporalmente, 

situação que resulta de uma manipulação do discurso plástico, que em simultâneo ao do 

discurso narrativo, se desdobra por percursos diferenciados.  

Neste relato bastante em voga no séc. XVI, a imagem relata o instante em que Santo 

Agostinho é interrompido na sua reflexão pela presença de uma luz celestial que surge da 

janela e que acompanha o som da voz de São Jerónimo que comunica com Santo 

Agostinho anunciando a aproximação da sua morte iminente.  

Em termos narratológicos podemos referir a existência de duas personagens que 

interagem na ação e entre elas, a figura de Santo Agostinho e a luz que entra na cena.  

Esta obra exemplifica de forma clara as possibilidades manipulatórias da 

expressividade discursiva plástica do desenho em contraponto ao do discurso pictórico.  

O desenho de Carpaccio sintetiza e exprime o conteúdo semântico da ideia através de 

um processamento intelectualizado da matéria plástica, onde o tratamento da luz e das 

formas se concentram numa mesma presença física sem o ser. É precisamente nessa 

similitude material que se proporciona uma leitura que intui uma temporalização. A 

consistência matérica dos elementos plásticos atuam numa mesma dimensão existencial, 

no entanto remetem para estados corpóreos diferenciados no espaço e no tempo contudo, 

devido à sua instância de presença, organizam-se como elementos distintos e subtilmente 

integrados, proporcionando deste modo uma leitura que apela em temos percetivos para 

um desfasamento temporal mas em simultâneo para uma contenção do espaço e do tempo, 

paradoxalmente dotando a cena de uma imaterialidade.  
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Esta situação é mais acentuada no caso do desenho uma vez que é mais notória a 

interligação plástica dos elementos motivada pela ausência de cor, que funciona, no caso 

da pintura como elemento dispersivo. 

 

 
[Fig.26] Vittore Carppacio, A visão de Santo Agostinho, c. 1502 

 

No caso do desenho a luz é representada como uma presença, uma presença que se 

altera na medida em que as variações tonais sobre os objetos representados se vão 

alterando à medida que a luz percorre o espaço da representação, da direita para a 

esquerda. Na pintura a luz é representada através dos indícios da sua presença, através dos 

efeitos e das variações cromáticas que acontecem na superfície dos objetos e formas 

representados. 

No desenho a variação tonal das zonas iluminadas e das zonas de penumbra são 

trabalhadas num sentido que se sujeitam a um imperativo plástico em detrimento de uma 

construção realista afirmando-se a luz como um elemento narrativo, na pintura, a luz surge 

integrada como elemento descritivo, o elemento narratológico que encadeia a composição 
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na estrutura narratológica que evoca e reside na expressão do rosto do santo que se vira e 

olha na direção da janela, e no cão, à esquerda da composição que equilibra o olhar numa 

condução de uma observação descendente da direita para a esquerda. Esta situação pode 

ser observada com mais pormenor no detalhe da pintura onde num nicho na parede está 

representado uma pequena estatueta de Cristo, no centro da composição [Fig.27].  

Na pintura o efeito da luz está representado através da sombra que se projeta no 

nicho, mas essa sombra é representada através de uma mancha horizontal, apresentando 

uma solução plástica que induz a leitura para uma ação mais instantânea de um momento 

em que ocorre um alto contraste lúminico.  

Esta situação é reforçada pela forma como a mancha de sombra é trabalhada na 

representação da base do nicho, que no caso da pintura é representada como uma passagem 

abrupta, na transição da zona de penumbra para a zona iluminada, indiciando deste modo a 

presença de um foco instantâneo e intenso de luz. 

 

 
[Fig.27] Vittore Carppacio, A visão de Santo Agostinho (pormenor), (esquema interpretativo). 
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Este efeito é ainda reforçado pela zona mais clara e brilhante na parte superior do 

nicho como aparência de um reflexo da fonte de luz. No desenho o tratamento plástico das 

manchas que descrevem a sombra, organizam-se de forma a expor um sentido diferente. O 

encurvamento e a dimensão das sombras projetadas no nicho apresentam-se como uma 

deformação da plasticidade das formas que induzem a leitura a uma sensação de uma 

transformação espacial dentro de uma temporalização, que se traduz numa inquietação 

visual na aparência global da composição, conduzindo deste modo à leitura de um 

movimento da luz da direita para a esquerda da composição. 

A construção gráfica do desenho encerra em si questões facilmente associáveis que 

decorrem da situação anteriormente analisada, em particular o processo que concebe a 

integração, num mesmo patamar, de diversas temporalizações, de diferentes estados 

temporais.  

A ação temporal da narrativa confunde-se por vezes com a temporalização 

expressiva da narratividade plástica, situação que se torna evidente consoante os graus de 

intencionalidade de acabamento formal de um desenho. Numa abordagem inicial tende-se 

a associar o resultado visual de um registo com uma graduação de uma escala cinética que 

se categoriza de acordo com sensações de maior ou menor velocidade de movimento e de 

dinamismo bem como de categorizações de natureza emotiva, ou seja quanto mais 

aparência de inconstância «formal», condição que remete para «o em mutação», para o 

inacabado e para uma aparente diversificação numa multiplicidade plástica de processos 

atuantes, maior é a noção de rapidez de execução, não só do tempo da execução mas 

também na rapidez do gesto. 

Está-se perante a associação de a um tempo de execução corresponder um 

determinado tempo da ação. A ação de um gesto rápido identifica-se com um carácter 

emocional na atitude compositiva que comunga com as categorias de grau de acabamento, 

as quais atribuem um carácter intelectualizado como resultado de um pensamento 

estruturado racionalmente em relação a registos que implicitamente revelam uma execução 

mais prolongada.  

A execução mais prolongada decorrente de uma interpretação correlacionada com os 

níveis de acabamento e com os diversos graus de intencionalidade narrativa, que neste 
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aspeto se enquadram numa correspondência de diversos recursos e intencionalidades 

expressivas, corresponde a diversos estágios e instantes na descrição de uma passagem de 

tempo.   

A associação de um registo de execução rápida, que recorre mais segundo um 

sentido de impressão do que de descrição, onde coabita uma ambiguidade entre as formas e 

o espaço, implica aparentemente uma correlação a uma descrição de um tempo de curta 

temporalidade, independentemente de o sentido dessa representação o ser ou não, 

passando-se o mesmo na associação de um registo com elevado grau de acabamento e de 

clareza na descrição dos elementos representados à descrição de um tempo com uma maior 

distensão temporal.  

Não existe uma correspondência direta entre a estrutura de um gesto, a sua 

amplitude e a sua velocidade de execução com a temporalidade narrada, mas sim um 

condicionamento que se materializa a nível perceptivo e que induz numa determinada 

temporalidade de «leitura» uma equivalência cinética, reposicionando assim o tempo do 

narrado a um tempo especulativo, e de certa forma estruturando-se duas (ou várias) 

narrativas que derivam por várias direções, contribuindo deste modo para uma possível 

autonomização do desenho em relação ao seu referente narrativo.  

Os exemplos que se seguem, dois desenhos preparatórios, esquissos segundo 

Francisco de Holanda, reportam a uma mesma temática, o Juízo final (Estampa 26, 

Estampa 27) e [Fig.28] e [Fig.29]), e apresentam soluções plásticas e intuições de 

temporalidade e de desdobramento narrativo diferenciadas, não obstante a existência de 

uma similitude expressiva na sua discursividade.  

Ambos os desenhos manifestam uma intencionalidade plástica na obtenção de um 

aspeto formal que seja a expressão de um conteúdo imagético que congregue num mesmo 

instante forma e conteúdo, e esse instante é um instante narratológico. Ambos são 

exemplos de uma narrativa de transfigurações, a representação de uma transfiguração e a 

transfiguração como processo plástico e conceptual que é o processo artístico. 
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[Fig. 28] Miguel Ângelo, Estudo para O Juízo final, 1540 (esquema interpretativo) 
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No exemplo de Miguel Ângelo a discursividade formal organiza-se de forma a orientar 

o olhar a um determinado percurso que intui uma temporalidade até parar na figura central de 

Cristo, que deste modo cria uma pausa visual e uma suspensão temporal, uma cristalização da 

ação respondendo a forma a um imperativo de ordem conceptual, a convulsão caótica das 

figuras humanas que são em simultâneo uma multidão e uma só figura, esvaziam-se para dar 

lugar a um instante em que tudo pára e a ordem organiza o caos, o caos como ideia e o caos 

da materialidade plástica.  

 

 

 
[Fig.29] Estudo para O Juízo final, Domingos Sequeira, 1830 (pormenor) 

 

A orientação vertical da composição acentua o movimento dinâmico e ascendente do 

olhar e constitui-se como uma temporalidade narratológica. Situação idêntica na procura de 

soluções formais semelhantes pode encontrar-se noutro desenho preparatório de Miguel 

Ângelo [Fig.30]127

O desenho de Domingos Sequeira desdobra-se num mesmo nível de plasticidade visual 

que visa condensar num instante visual uma sucessão de estados narratológicos de uma 

emotividade, o informalismo da aparência inicial, que se vai metamorfoseando numa sucessão 

de reconhecimentos, focaliza o olhar para um percurso que se vai adaptando em sucessivas 

.  

                                                             
127 A questão relacionada com a ambivalência da transfiguração entre matéria e ideia e a materialidade do objeto 
artístico está bastante presente na obra de Miguel Ângelo, não só se verifica no desenho gráfico, numa expressão 
bidimensional, como no caso da escultura, onde o conjunto dos escravos, que não são mais que desenhos, 
desenhos tridimensionais, remetem para esta mesma intencionalidade de representar a transfiguração do processo 
e da luta em que a ideia mental se liberta da materialidade que a prende, a abstratização da matéria transmuta-se 
em coisa mental através de uma discursividade da materialidade do meio e do material atuante, na sua 
fisicalidade e na condição de matéria artística, como processo de transformar o real em ideal.  
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integrações do global no particular. Este percurso perfaz-se de forma circular motivando um 

olhar que se repete em passagens sucessivas integrando as imagens fragmentadas numa 

consistência global.  

A orientação horizontal da composição condiciona o olhar a um varrimento casual que 

deriva para uma leitura tendencionalmente da esquerda para a direita. Em termos formais este 

efeito é reforçado pela pontuação quase musical das zonas mais preenchidas e menos 

preenchidas que remetem visualmente para intervenção da luz, mas que neste caso funcionam 

como pausas de temporalização visual. Os grupos de figuras humanas que se interligam numa 

mesma presença matérica integram-se de modo a formalizarem-se numa homogeneidade 

dinâmica que desta forma proporciona, em termos visuais, a intuição de uma ação que decorre 

no tempo.  

 

 

A ocorrência plástica do motivo central se misturar com o desenvolvimento de 

formalizações paralelas, aspetos do desenho que se estruturam como projetos de outras 

composições, não inviabiliza a leitura unitária de uma discursividade plástica que se 

fundamenta num discurso que vai para além da sua materialidade formal.  

 
[Fig.30] Miguel Ângelo, estudo para A Adoração do cordeiro místico, 1540 
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Independentemente das questões de carácter conceptual na interpretação dos temas 

representados bem como das valorizações de carácter plástico, os exemplos que se seguem 

apresentam-se como construções narratológicas que descrevem ações espácio temporais 

diferenciadas, num caso de uma abordagem a uma situação mais estática, através da temática 

do «Baptismo de Cristo» (Estampa 28 de Niccoló Martinelli e [Fig.31] e Estampa 29 e 

[Fig.32] de Domingos Sequeira), e uma mais dinâmica com a «Conversão de São Paulo» 

(Estampa 30 de Giovanni Battista Foggini e [Fig.33] Estampa 31 e [Fig.34] de Giulio Benso).  

O discurso plástico/narrativo vai processar-se nos diversos exemplos apresentados 

através de opções diferenciadas mas que atuam de forma deliberada para uma consciência 

temporal específica. Em ambas as situações verifica-se que quanto mais detalhe e maior 

contraste entre as figuras e o fundo [Fig.31] e [Fig.33] mais se caminha para uma 

subjetividade da interpretação do tempo, uma vez que o olhar «leva» mais tempo a percorrer e 

a decifrar os elementos representados, que se afirmam como pequenos núcleos narrativos em 

si mesmo, oferecendo assim uma correspondência implícita de pequenos «acontecimentos» 

dentro de um «acontecimento», encorporando o momento narrativo de pequenos instantes 

narrativos que dotam a narrativa geral de um sentido de «continuidade» no espaço e no 

tempo.  

O espaço que se afirma por uma neutralidade consciente, distancia-se do protagonismo 

dos elementos representados, precisamente porque em termos plásticos se afirmaria como um 

elemento conflituoso, uma vez que se constituiria como atuante unificador de todas as formas 

representadas, relativizando assim uma pretensa escala hierárquica da construção narrativa. Se 

em ambos os casos a tendência caminha para uma cristalização do tempo, para uma 

intemporalidade pela clareza da representação e pela candura percetiva, subjetivamente 

transpõe-se facilmente esta motivação para uma segunda narrativa(s) encerrada no seu interior 

que se reconstrói ciclicamente.  

O isolamento narrativo conduz implicitamente para a sensação de descontinuidade e de 

interrupção temporal fomentando assim uma interiorização de sensação de uma distensão no 

tempo, ao percorrer as pequenas narrativas fragmentadas que se completam num sentido final 

globalizante, apontando, assim, a temporalidade para uma diversidade alargando a narrativa 

no sentido de uma dispersão narrativa. 
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[Fig.31] Niccoló Martinelli, Baptismo de Cristo, 1572 (esquema interpretativo) 

 

  

A intencionalidade e a presença atribuída ao espaço manifesta-se de uma forma 

diferente nas [Fig.32] e [Fig.34] onde, o recurso a uma integração plástica das figuras 

representadas com o espaço envolvente, deixa de ter uma identidade subalternizada. 

Transpondo uma mera presença de «fundo», a representação desse espaço pontua a narrativa 

de uma subjetividade expressiva e plástica, condicionante ativa de uma expressão de 

temporalidade. Contrariamente ao observado anteriormente, a captação pelo olhar implica 

uma maior rapidez, acentuando implicitamente um dinamismo visual à cena. No entanto a 

complexidade que a derivação contrastante dos diversos elementos representados sofre 
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conduzem a uma atitude que aponta para um sintetismo e uma inconsciente condensação da 

temporalidade, afunilando assim a narrativa para um ponto, para um instante narrativo. 

 

 
[Fig.32] Domingos Sequeira, Baptismo de Cristo, 1828 (esquema interpretativo). 

 

Os diferentes recursos plásticos utilizados nestas obras, bem como a forma como são 

utilizados, contribuem para um entendimento que é variável consoante os graus de 

processamento percetivo que se concretizam. Se a nível da perceção o olhar vagueia pela 

composição de modos diferenciados, em que, no caso do registo linear é mais condicionado e 

pausado e, no caso da mancha mais inquieto e agitado, o sentido que intui o conteúdo 

semântico formaliza-se num estágio posterior a nível intelectual que se perfaz no instante em 

que o aspeto global se congrega. Esse momento é similar, provocando deste modo, em termos 
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de leitura narrativa, um mesmo entendimento onde, o que varia é a impressão e a emotividade 

dessa intuição. 

  

 
[Fig.33] Giovanni Battista Foggini, Conversão de São Paulo, 1691 (Esquema interpretativo). 

 
 

Nos exemplos apresentados do Baptismo de Cristo verifica-se essa situação. 

Observando o pormenor da representação da pomba do Espírito Santo verifica-se o recurso a 

opções plásticas diferentes. No caso da versão de Niccoló Martinelli (Estampa 28), a pomba é 

representada através de um registo linear descrevendo a sua morfologia, o efeito espiritual da 

sua intervenção é apresentado num apontamento de linhas ondulantes como registo de uma 

deformação da materialidade do espaço e não de uma interação da luz. Na versão de 

Domingos Sequeira (Estampa 29) a presença da pomba é intuída e não representada na sua 

aparência física, neste caso a sua presença confunde-se com o turbilhão de manchas que 
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representa através de contrastes de manchas escuras e de brancos para evidenciar o carácter 

espiritual da cena. 

A ancoragem à narratividade da cena processa-se também de forma diferenciada. A 

pomba é reconhecível e interpretada quando isolada no caso da versão de Niccoló Martinelli, 

remetendo sem dificuldade para o referente narrativo, no entanto na versão de Domingos 

Sequeira, isoladamente o detalhe não remete para o seu referente narrativo, uma vez que 

Domingos Sequeira opta por uma interpretação mais abstrata da espiritualidade da cena, 

afirmando-se numa presença plástica e narrativa, afastando-se gravitacionalmente do seu 

conteúdo e, perfazendo-se materialmente intuída numa leitura de conjunto. Esta situação 

reforça um sentido de inquietação que deste modo contribui para uma dramatização intensa 

da cena. 

 
[Fig.34] Giulio Benso, Conversão de São Paulo, 1640 (pormenor). 
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Capítulo III - O espaço como palco e como cenário. 

 
 

 

«Il est vrai que, à partir de la Renaissance, lorsque la 

religion a perdu son autorité sur le monde de la 

culture, lorsque le mythe et ses images se sont libérés 

des rites et des codes sacrés, cette libération a parmis 

à l’art de s’ouvrir à la immensité d’un espace ludique. 

L’art a pu devenir ainsi un jeu dont l’activité formelle 

librement exercée de l’artiste créateur. Conduit au pur 

formalisme, l’art n’a plus d’autre préoccupation que 

de faire chanter et danser les forms, qu’elles soient 

verbales, visuelles ou sonores.»128

 

 

 

As questões que rodeiam a caracterização de uma noção de espaço na representação 

obedecem a dois sentidos que se motivam de forma autónoma e simultaneamente de forma 

integrada. Neste sentido o espaço surge decomposto em duas dimensões, o espaço da 

representação na sua condição material dimensional e temporal, intuído como palco, e o 

espaço como construção imagética intelectual e conceptual dos espaços evocados e dos 

espaços construídos, neste caso o espaço como cenário. A terminologia aqui apresentada 

ancora numa tradição de analogia entre as artes plásticas, as teorias literárias e as artes 

cénicas, que de forma transversal apresentou uma interação, de carácter mais distanciada ou 

mais aproximada ao longo dos períodos históricos abordados.  

Indubitavelmente ligado à condição de espaço numa estrutura narratológica encontra-se 

a dimensão de tempo, sendo nos processos construtivos da simbiose entre as duas dimensões 

que reside uma solução discursiva, tanto no campo das artes cénicas e literárias como nas 

                                                             
128 Ribon, Michael, À la Recherge du Temps Vertical Dans L’Art, Paris, Éditions Kimé, 2002  
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artes plásticas. Em todas estas expressões parte-se de uma génese imitativa129, num acordo 

entre o carácter do signo e do objeto representado e numa dimensão abstrata e intelectual onde 

o conjunto imagético e conceptual se configura numa imitação sensitiva da ideia130

É o discurso plástico que na forma como vai articular subtilmente estas duas dimensões 

espaciais, que transitam entre uma condição material e uma condição intelectual, que vai 

formalizar num instante condensado, uma determinada consciência de espaço e de tempo, que 

alberga um intuir de uma dimensão espácio temporal dinâmica e orgânica. O espaço é assim 

local, como imposição física do real e de território e como apropriação metafísica do real.  

.  

Nas artes visuais o espaço é o meio no qual se processa a transmissão de uma ideia de 

temporalidade, mas tal só se opera através de uma distorção do espaço da representação que 

se constrói no âmbito de uma discursividade plástica e segundo uma convenção. Deste modo 

toda a expressão narrativa funciona como uma imagem, uma imagem que presentifica a 

materialização do significante. 

 Ao analisarmos o espaço na representação como elemento narrativo convém 

discriminar os conceitos que integram o espaço como elemento de uma narratologia, onde 

segundo Mieke Bal, uma construção narrativa obedece a uma estruturação regulada e 

específica, independentemente do meio em que se formaliza, em que, para este efeito, 

discrimina a existência de três substratos que compõem a estrutura narrativa, o texto 

narrativo, a história e a fábula (the text, the story and the fabula no original), e que expõe da 

seguinte forma, «A narrative text is a text in wich an agent or subject conveys to adresses (tels 

the reader) a story in a particular medium, such as language, imagery, sound, buildings, or a 

combination therefore. […] A story is the content of that text, and produces a particular 

manifestation inflection, and “colouring” of a fabula, the fabula is presented in certain 

manner. […] A fabula is a series of logically and chronologically related events that are 

                                                             
129 Imitação, que se apresenta segundo a tradição aristotélica como, imitação direta, a mimesis, e como imitação 
indireta, a diegesis. O sistema mimético nas artes visuais, sobretudo na pintura e no desenho, aprende-se de 
acordo com a tradição “perceptualista” na qual «Painting is viewed “principally” as the mimesis of perception, 
modified by a schema» BRYSON, Norman, Visual Culture, ob.cit., p.62. A diegese é o processo do discurso das 
“coisas” que transitam entre os referentes e os significados e que no caso de uma estrutura discursiva 
narratológica nas artes visuais articula-se através de uma convenção que agrega a “esquemática percetiva “ com 
o seu reconhecimento e com a sua leitura. 
130 «A sign, then, is not a thing but an event! (Wittgnestein)» BAL, Mieke, Reading Rembrandt, Ob. Cit., p.16 
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caused or experienced by actors.» 131 e conclui referindo-se a «Events, actors, time and 

location, together constitutes the material of a fabula. They are the elements.»132

Neste contexto o espaço e o tempo são elementos que integram a narrativa numa 

dimensão que depende de uma discursividade. A sua formalização é sempre a expressão de 

um conteúdo representacional, em que o impulso representativo varia consoante uma 

intencionalidade que nunca é neutra porque a representação imagética é sempre um discurso 

sobre “algo”.  

.  

Dentro destas lógicas o “espaço” representado será regulado consoante a sua 

intencionalidade e dimensão como elemento narrativo. Na dimensão narrativa o espaço surge 

nas suas duas vertentes referidas, o espaço da representação e o espaço representado. Os dois 

poderão surgir autónomos ou integrados consoante uma expressividade discursiva, de forma 

autónoma quanto maior for a intencionalidade ilusória na criação de uma artificialidade, 

sendo deste modo um espaço encenado e “teatral” como suporte descritivo do conteúdo 

semântico; de forma integrada quando a artificialidade é “emotiva”, ou seja o espaço é 

simultaneamente territorialidade plástica da expressão do conteúdo semântico. Assim 

podemos especular segundo estas dimensões de espaço as seguintes categorizações: 

                                                             
131 BAL, Mieke, Narratology, Toronto, University of Toronto Press, 2009. p.5 
132 IDEM, Ibidem, p.8 
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As três construções discursivas apresentadas, teatral, ilusório e fantasiado, procuram 

agregar as possibilidades de um discurso artístico na vertente relacional que se estabelece 

entre o observador e as imagens produzidas. Neste contexto a consciencialização de uma 

estruturação narratológica perfaz-se nos diferentes níveis de relação entre observador e a 

leitura da imagem, esta interação varia segundo o equilíbrio de aceitação tácita por parte do 

espetador dos graus de unidade compositiva da atividade sígnica, e nas condições em que o 

produto da imagem se relaciona com a palavra/texto.  

Deste modo um discurso de carácter teatral remete para uma organização estrutural 

onde o espaço e os personagens representados interagem em termos compositivos de dentro 

para fora do espaço compositivo, atuando para o observador133

Numa estrutura de cariz ilusório, a composição organiza o espaço e os personagens de 

forma a ser presença das “coisas”, a construção da imagem é de fora para dentro, o 

, que é desta forma espetador 

e que assume uma posição em que assiste à ação.  

                                                             
133 «Theatricality as a mode of looking based on identification: The viewer wants to see what the other figures 
are engaged in seeing so intensely.[…]Theatricality, where (the figures) are acting out their relationship.» BAL, 
Mieke, Reading Rembrandt, Ob. Cit., p.45, 50. 
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observador é “integrado”, o espetador assume uma posição voyeurista ou de participante da 

ação.  

Por fim o fantasiado134

O esquema acima apresentado obedece à lógica que discrimina numa primeira instância 

a existência de duas intencionalidades, por um lado o espaço representado como elemento 

narrativo e por outro, o espaço representado como elemento descritivo, estas 

intencionalidades albergam dois sentidos representativos diferenciados, o representativo 

imitativo

 organiza e estrutura a composição do espaço e dos personagens 

de uma forma onde a aparência é distorcida a uma representação por vezes simbólica, uma 

vez que o “assunto” é o protagonista.  

135

O primeiro sentido engloba as situações representativas de um confronto de um real 

concreto e um processo de formalização de carácter perceptualista, o segundo sentido remete 

para uma situação análoga à primeira, no entanto o estímulo representativo remete para o 

domínio ficcional onde o referente se encontra à partida desde já estruturado segundo uma 

determinada lógica compositiva. Como atuante narratológico a intencionalidade 

representativa que traduz o espaço como elemento narrativo, inclui duas vertentes de ação na 

estrutura narratológica, como ator ativo e como ator passivo. Quando o espaço é representado 

como elemento descritivo a sua intencionalidade narratológica é nula sendo assim neutra.  

 e o representativo imaginado.  

O espaço concreto da ação como modelo representacional surge discriminado em duas 

dimensões, o local pode ser exterior ou interior, sendo estas duas dimensões intuídas num 

duplo sentido, a representação concreta de um local exterior ou interior, uma paisagem natural 

ou uma paisagem artificial, construída, ou ainda a combinação das duas, e a representação 

imagética de conteúdo semântico introspetivo ou expressivo. O primeiro sentido remete para 

uma conduta do discurso de carácter perceptualista para o domínio de uma narratividade 

textual, o segundo sentido para uma conduta da discursividade poética e imagética que remete 

                                                             
134 «Phantasy is an imaginary scene in which the subject is a protagonist […]» IDEM, Ibidem, p.109  
135 Optou-se nesta terminologia pela expressão “imitativa” em detrimento de “realista”, que possivelmente 
caracterizaria de forma mais concreta todo o tipo de representação que passa por uma intencionalidade de cópia 
do real tanto nos seus mecanismos representativos como nos aspetos conotativos e denotativos, no entanto tal 
termo encerra uma armadilha em virtude do próprio conceito de real variar consoante intencionalidades e 
valorizações diferenciadas que ocorrem durante diferentes períodos históricos, deste modo o recurso da 
expressão “imitativa” reporta a uma intencionalidade reprodutiva, tanto formal como conceptual, de acordo com 
um modelo de um determinado conceito de realidade, que funciona como mediador universalmente aceite de 
modelo de transferência.      
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para o domínio de uma narratividade plástica. Neste contexto e de acordo com a expressão 

intencional subjacente, o espaço representado pode ser intuído como lugar ou como território. 

O primeiro apresenta-se como suporte ou como palco da ação, o segundo como atuante 

expressivo, como cenário da ação. 

Nos desenhos que se apresentam de seguida surgem neste contexto como possibilidades 

exemplificativas das categorizações atribuídas à conduta do espaço como motivador e como 

motivação discursiva. O desenho da autoria de Bartolommeo Suardi, conhecido como 

Bramantino, intitulado «O martírio de São Sebastião» (Estampa 32) realizado entre os anos de 

1495 e 1505, apresenta uma composição dos elementos representados e uma organização 

espacial que configura uma situação de relacionamento com o observador de forma a integrá-

lo na ação que se desenrola, remetendo desta forma para uma estrutura de carácter ilusório. A 

disposição circular dos soldados que acompanha a composição de esquerda para a direita 

[Fig.37], confina o espaço da representação a uma espacialidade reduzida na qual “convida” o 

observador a uma presença como elemento “participativo”, situação que é reforçada pela 

colocação dos dois soldados em primeiro plano nos limites da composição de costas para o 

espetador. Para evitar ambiguidades interpretativas em virtude desta disposição das figuras 

muito “próximas” do espetador, a personagem principal, São Sebastião, é colocado numa 

posição mais elevada, que desta forma em termos visuais marca uma pausa na leitura circular 

da ação em virtude da verticalidade da posição da figura que é reforçada pela representação da 

árvore impedindo desta forma uma dispersão na leitura, que através de um cinetismo 

condicionado por essa movimentação desmobiliza o espetador a interagir com a cena. A 

ambiguidade que deriva dos gestos e dos olhares dos personagens que não correspondem 

diretamente à situação dramática da ação, que pelas suas posturas moderadas e descontraídas 

induzem uma atenção que a um determinado nível, questiona o fundamento da imagem numa 

relação em que o espaço da narrativa e o espaço do observador se confundem na sua 

dimensão semântica. 
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[Fig.37] Bramantino (Bartolommeo Suardi), O martírio de São Sebastião 1495-1505 (esquema interpretativo)  

  

Num mesmo nível interpretativo, o desenho de Marco Pino, «O Suplicio de São João, 

Evangelista» (Estampa 33) datado de 1568-69, apresenta-se como uma formalização que 

deriva de uma estrutura compositiva que apela a uma interação entre o espaço representado e 

o “espaço” do observador.  
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[Fig.38] Marco Pino, O martírio de São João Evangelista,1568-69 (esquema interpretativo). 

 

Sendo desta forma uma situação de característica ilusória, a composição concebe-se 

de modo a “surpreender” o observador remetendo-o a uma posição voyeurista, não sendo 

contudo uma integração tão evidente como na composição de Bramantino, uma vez que a 

construção espacial regista um maior afastamento e coloca o observador numa posição mais 

elevada, na mesma altura da figura do emperador Domiciano à direita da composição, o que 

provoca no observador uma identificação com este personagem mas em simultâneo um 

distanciamento em relação à ação.  
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A “ovalidade” na qual se dispõem os personagens no espaço compositivo [Fig.38], 

funciona num sentido semelhante à construção do desenho de Bramantino, embora menos 

acentuada, o que em termos de construção ilusória remete para uma situação de menor 

consciência imersiva, condição que é reforçada pela verticalidade sugerida pela interação dos 

elementos representativos que compõem a figura do santo e a figura do anjo, sugerindo deste 

modo um reforço num sentido de uma perceção “planificada” da profundidade espacial, o que 

vai provocar uma passagem intermitente de estados transitórios por parte do observador entre 

uma posição de espetador e uma posição de interveniente na ação. A espacialidade constrói-se 

num sentido de dentro para fora da composição. 

 O desenho de Baccio Bandinelli, «O martírio de São Lourenço» de 1526 (Estampa 34) 

apresenta uma configuração compositiva que estrutura o espaço representado numa sequência 

dos elementos constitutivos da representação que se apresenta segundo uma intencionalidade 

teatral.  

 

 
[Fig.39] Baccio Bandinelli O martírio de são Lourenço 1526 (esquema interpretativo) 

 

Toda a composição acentua o distanciamento espacial com o observador [Fig.40], a 

frontalidade dos elementos arquitetónicos sugere uma presença artificial e cenográfica, 

situação que se acentua pela disposição coreográfica dos diversos personagens que compõem 
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a cena, que pelo equilíbrio e simetria como se dispõem configuram uma articulação das suas 

ações que se centram numa atuação para fora da composição, ou seja para o espetador, 

apresentando uma artificialidade dos gestos e das posturas que se relacionam, não numa 

motivação de interação entre elas, mas condicionadas por um discurso visado para uma 

espacialidade e uma temporalidade narrativa externa ao espaço da representação.  

 

O «Martírio de São Pedro e São Paulo» desenho de Parmagianino realizado em 1524-27 

(Estampa 35) apresenta uma configuração da composição espacial que se enquadra também 

numa categorização de espacialidade teatral, sendo no entanto neste caso de uma aparência 

mais subtil. Os elementos arquitetónicos surgem dispostos de forma a não interferir com a 

visão do observador, apresentando-se numa frontalidade, mas suficientemente distanciados e 

numa lateralização ortogonal ao plano do fundo que não anula a sua leitura mas que 

discretamente se dispõe como elemento de suporte ao equilíbrio compositivo.  

As figuras são representadas em conjuntos que se articulam como núcleos visuais que 

estimulam uma coreografia do olhar a centrar-se na ação central da execução de São Paulo 

mas também para a leitura que projeta para uma sequência narrativa, nas figuras em segundo 

plano do soldado que agarra e puxa São Pedro [fig.40]. A leitura é direcionada para o interior 

da cena, os atores contracenam dentro de uma espacialidade direcionada para o espetador de 

 
[Fig.40] Parmagianino, Martírio de São Pedro e São Paulo 1524-27 (esquema interpretativo) 
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forma a expor de forma precisa e cadenciada os elementos constitutivos da narrativa mas, 

contudo, construindo-se de forma a afastar o observador da ação remetendo-o desta forma a 

uma atitude passiva. 

Dentro desta lógica expositiva, o desenho de Tiepolo, César recebe a cabeça 

decapitada de Pompeu de 1743-45 (Estampa 36), enquadra-se nos pressupostos de uma 

espacialidade teatral, no entanto a plasticidade discursiva das formas conjuga-se numa 

determinada emotividade com a discursividade da narrativa, criando deste modo uma empatia 

e uma relação intimista entre o observador e o espaço da representação, convocando o 

espetador a uma interação ambígua com a espacialidade da representação. Esta situação 

resulta e acentua-se pela posição nivelada do olhar do personagem que apresenta a cabeça de 

Pompeu, o que coloca a posição do espetador num patamar mais baixo em relação às figuras 

que estão de pé, nomeadamente à figura de César [Fig.41]. 

 

 
[Fig.41] Tiepolo, César recebe a cabeça decapitada de Pompeu, 1743-45 (esquema interpretativo) 
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 A teatralidade emotiva do gesto de César, que afasta o olhar da visão macabra que lhe 

é apresentada, e em simultâneo com os olhares que se direcionam na maioria dos personagens 

na direção de César (incluindo a cabeça de Pompeu que é representada virada para César) 

apresenta-se, como uma solução plástica que condiciona a leitura da imagem, não só na 

empatia que se estabelece com o espetador e a figura de César na convocação a uma condição 

dramática da narrativa que ganha pela sua imposição um aspeto descritivo, mas também por 

“afastar” o olhar do espetador para “fora” da composição criando desta forma uma 

divergência na encenação narrativa sempre que o olhar é reencaminhado para o motivo 

central, apresentando-se assim como um relato centrado na figura de César e na sua reação ao 

evento narrado.  

 

 
[Fig.42] Tiepolo, César recebe a cabeça decapitada de Pompeu.1745 
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Sendo este desenho uma versão preparatória e transitória da pintura final [Fig.42], pode-

se observar na mesma, que as opções compositivas na formalização plástica e narrativa 

refletem um afastamento em relação ao desenho preparatório, apresentando deste modo 

soluções diferenciadas.  

Neste caso a encenação espacial dos gestos dos personagens formalizam uma aparência 

de uma cristalização temporal, numa dinâmica visual que direciona o olhar para as figuras 

centrais do instante narrativo, César e “Pompeu”, sem no entanto desintegrar o aspeto global 

da cena, o olhar “circula” pausadamente pelo espaço da representação apreendendo os 

elementos descritivos e narrativos da cena. A figura de César apresenta uma postura seráfica 

que não afasta os olhos da cabeça de Pompeu, preconizando uma relação visual entre estes 

dois elementos num diálogo interno que focaliza o olhar para o interior da composição 

favorecendo deste modo a intuição de uma temporalidade que se fixa num instante percetivo. 

 

 
[Fig.43] Pietro da Cortona A Santíssima Trindade com São Miguel derrotando o Dragão 1650. (esquema 

interpretativo). 
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O desenho A Santíssima Trindade com São Miguel derrotando o Dragão de Pietro da 

Cartona (Estampa 37) executado em 1650 caracteriza uma espacialidade de cariz fantasiad. 

Nestas circunstâncias as possibilidades plásticas na representação e na presentação de uma 

espacialidade permitem uma exploração metamorfoseada do real, uma vez que a forte 

componente simbólica encerra uma motivação que se estende para além da relação denotativa 

e conotativa dos elementos representados, e que o assunto predomina sobre a narratividade do 

discurso dos elementos. Neste caso trata-se de um assunto alegórico que se concebe numa 

intemporalidade (o poder infinito de Deus e o mistério da Santíssima Trindade que integra o 

geral e o particular numa mesma dimensionalidade e num tempo, numa intemporalidade 

dinâmica e estática) que se formaliza numa narratividade que por sua vez se desenrola num 

determinado instante temporal. A articulação destas duas componentes discursivas permite, 

em termos de soluções plásticas, uma estruturação do espaço da representação e do espaço 

representado a uma aproximação de modo a interagirem na apresentação de um resultado, 

onde o conteúdo semântico e o discurso descritivo se fundem numa mesma dimensão material 

e deste modo plástica. 

A composição estrutura-se de acordo com a dimensionalidade do suporte, os efeitos 

ilusórios de uma profundidade espacial são conscientemente ignorados, a intuição de uma 

planificação espacial reforça o sentido vertical da composição, auxiliando desta forma a 

leitura a um intuir de sentido gravítico entre o que está “em cima”, que é volátil, e o que está 

“em baixo”, que é pesado.  

Em termos de recursos plásticos, em reforço desta apreensão, a descrição em termos de 

mancha que sugerem a formalização das nuvens, atua como elemento visual que desintegra a 

profundidade e unifica os elementos representados numa mesma dimensão espacial. Esta 

opção discursiva acentua uma intuição temporal do instante narrativo, que perpetua a ação 

narrativa num limbo entre um instante narrativo preciso e uma intemporalidade de uma 

narrativa mais global. 

Em termos de leitura visual, a distribuição dos elementos representados obedece a uma 

lógica que reforça um sentido de percurso visual vertical descendente que, contudo, se 

desdobra por dois percursos diferentes que atuam como pontuação da ação narrativa. A 

diagonal que liga o conjunto composto pela figura de Cristo de São Miguel e do Dragão, 

introduz dinamismo à leitura e reforça uma intuição temporal da ação de São Miguel a 
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golpear o Dragão. A diagonal que liga visualmente a figura de Deus e a de São Miguel surge 

em termos de leitura como “travão” pausando a intuição dinâmica da situação anterior mas 

que em conjugação com a mesma suspende a leitura num instante, situação que amplia a 

leitura de uma condição corpórea de São Miguel, que graviticamente é atraído para baixo, 

mas que pela sua condição volátil fica suspenso no ar.  

O discurso plástico submete desta forma a discursividade narratológica a uma dimensão 

formal e conceptual que interage com o observador de modo a afastá-lo numa dimensão física 

mas a impeli-lo, em termos imagéticos a uma dinâmica dimensional que enriquece essa 

relação em termos discursivos. 

A conhecida série de desenhos de Goya relativos à guerra peninsular, intitulados «Los 

desastres de la guerra» refletem uma posição particular do autor numa abordagem aos 

horrores da guerra.  

A formalização narrativa destes registos obedece a uma visão diferente dos exemplos 

anteriores. A ausência quase total de uma descrição espacial confere a estas composições uma 

dramatização da cena narrada que se acentua pela transformação da espacialidade da 

representação num ator plástico interveniente. O espaço da representação configura-se em 

simultâneo em lugar e territorialidade de cariz plástico. 

A narrativa formaliza-se não só através de uma descrição subsidiária de uma 

composição de elementos que atuam interligados, como também através de uma 

expressividade plástica que transfigura materialmente o espaço da representação denotando 

deste modo, o seu conteúdo semântico a um sentido que extravasa a discrição narrativa da sua 

leitura imediata. Um exemplo desta situação pode-se observar no desenho de Goya que narra 

um episódio de um fuzilamento (Estampa 38).  

A construção espacial e a composição plástica traduzem uma conceção em que estes 

elementos assumem um sentido discursivo que se sobrepõe à intuição descritiva. A 

construção do espaço concebe-se numa materialidade plástica que se afirma em simultâneo 

como elemento que descreve o céu e a terra numa plasticidade unidimensional, situação que 

reforça a dramatização da cena pela sensação de peso que esmaga e oprime o espaço visual, 

que desta forma acentua a intuição da violência da cena. Esta estruturação funciona em 

simultâneo em termos plásticos, isolando as figuras e destacando-as do fundo, efeito que 
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conduz o olhar a percorrer as figuras representadas numa temporalização que permite intuir 

momentos distintos na leitura da narrativa. 

 

 
 

[Fig.44] Goya, da série «Los desastres de la Guerra», 1812 (esquema interpretativo). 

 

Em termos narrativos a cena desdobra-se por três tempos, dois diretos e um indireto. Os 

corpos que se contorcem em segundo plano indiciam o instante do impacto das balas, a figura 

do prisioneiro em pé remete para o instante prévio ao disparo dos mosquetes, a figura do 

morto funciona num sentido duplo, a descrição da sua condição e o sucedâneo que 

implicitamente se integra narrativamente no desenrolar da cena. A conjugação destes 

elementos, tanto do discurso plástico como do discurso compositivo, constroem a leitura que 

visualmente se mobiliza para a intuição de instantes diferenciados na ação, condição que em 

termos narrativos projeta a cena para uma exteriorização do conteúdo semântico para além do 

registo descritivo que a figuração representada encerra.  

A dinâmica visual que se estabelece entre os elementos representados em primeiro 

plano, a figura do prisioneiro amarrado ao poste prestes a ser executado e o corpo contorcido 

já morto no chão, permite uma leitura que interioriza uma intuição cinética entre as dois 

estados, o antes e o depois, situação que em termos plásticos se formaliza também na relação 
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visual entre a inclinação da cabeça do preso em pé e a do morto, que deste modo redireciona o 

olhar para o interior da composição renovando a leitura dramática da cena.  

Os elementos em segundo plano, o pelotão de fuzilamento e os prisioneiros, 

relacionam-se com os elementos em primeiro plano através de duas intervenções 

diferenciadas, uma de carácter plástico e outra de carácter compositivo. As figuras dos três 

soldados destacam-se através do contraste total em relação ao espaço que as envolve 

correspondendo em termos lumínicos a uma mesma amplitude que a figura do preso em 

primeiro plano, situação que provoca uma relação direta em termos visuais entre as duas 

figurações o que acarreta em termos percetivos um relacionamento que integra ambas num 

mesmo instante temporal, proporcionando deste modo uma ligação entre os dois planos da 

cena.  

A solução compositiva do registo dos canos dos mosquetes em primeiro plano no lado 

direito da composição, redimensiona a leitura da cena e introduz em termos narrativos uma 

dimensão que opera a dinâmica do olhar e a dinâmica interpretativa a uma interação que 

confere uma espacialidade à cena que se exterioriza ao espaço da representação e ao espaço 

representado. Os canos dos mosquetes funcionam visualmente como elemento que renova a 

espacialidade da composição, numa renovação que se opera em dois sentidos, em 

profundidade na relação implícita que se estabelece entre o registo dos mosquetes dos três 

soldados em fundo que são ocultados parcialmente pela figura em primeiro plano, e que deste 

modo se intui como a continuação dos mesmos, e em transversalidade, com o prolongamento 

imaginário dos mosquetes por parte do observador, que completa mentalmente a formalização 

que se intui dos soldados que se encontram fora do campo visual da representação, projetando 

o espaço compositivo para um espaço imaginário.  

Visualmente, a dinâmica que se estabelece entre a relação dos elementos 

representados, obedece a uma ordenação que estimula a intuição de uma temporalidade de 

diferentes ritmos na leitura [Fig.45]. A oblíqua que liga as cabeças das duas figuras em 

primeiro plano, da esquerda para a direita, projeta dinamicamente a leitura a uma 

temporalização mais rápida. A oblíqua que visualmente liga os três elementos composto 

pelos mosquetes os três soldados e os três prisioneiros, funciona numa temporalização mais 

contida em termos visuais, servindo de contraponto e da pausa percetiva, no entanto os 

elementos integram-se numa mesma dimensão espacial através da presença dos mosquetes, no 
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lado direito da composição, que em simultâneo dialogam em termos narrativos com a figura 

em primeiro plano e com as figuras que interagem em plano de fundo. 

No desenho de Goya o espaço é concebido como palco da ação e funciona ambivalente 

na construção do discurso narrativo, numa dimensão plástica que funciona como imagem e 

que se exprime como vínculo de um conteúdo semântico, e numa dimensão cénica da 

espacialidade e da temporalidade da narrativa expressa.  

 Num domínio de carácter ficcional, os desenhos de William Blake realizados a partir 

da Divina Comédia de Dante, obedecem a uma estrutura compositiva que concebe e apropria-

se do espaço da representação como elemento atuante da discursividade narratologia apesar 

da componente descritiva que aparenta. Na ilustração para um dos episódios do Canto cinco 

Inferno (Estampa 39) da Divina Comédia de Dante pode-se observar uma situação que 

configura esta intencionalidade. O acordo tácito entre o espetador e a lógica interpretativa que 

se estabelece permite por parte deste a integração no processo de leitura de uma 

consciencialização de estar perante uma imagem, e numa segunda instância de uma imagem 

ficcional136

O carácter melódico que o serpentear das figuras das almas, que se elevam num 

movimento ascendente, de baixo para cima, proporciona em termos visuais uma apreensão 

que remete a leitura para a intuição de uma destituição da consistência gravítica do espaço 

[fig. 46], o que, em termos de leitura contribui para o reencaminhar, a nível imagético, de uma 

apreensão do conteúdo semântico da narrativa que se vai compor e completar num nível 

exterior à da materialidade da imagem. 

 que se desdobra por duas dimensões, a imagem na sua dimensão material e a 

imagem mental que se mobiliza a partir do primeiro contacto. 

                                                             
136 «Segundo Jean –Marie Schaeffer (1999), a ficção é um «fingimento lúdico»: supõe uma espécie de contrato 
implícito entre um dispositivo emissor que apresenta a um dispositivo recetor um conjunto imaginário de pessoas 
e de acontecimentos que têm lugar em espaços-tempos diversos. Supostamente, a ficção distingue-se da 
realidade, ao mesmo tempo que produz efeitos muito reais: emoções, impressões de realidade, ilusões, etc. A 
ficção não é uma mentira, ela não é apresentada, em princípio, como uma realidade, mas visa captar a atenção e 
os afetos do leitor-espetador e dar resposta à sua necessidade de emoções, de conhecimentos e de imaginário.» 
GOLIOT-LETÉ, Anne, JOLY, Martine, LANCIEN, Thierry, CÉCILE LE MÉE, Isabelle, VANOYE Francis, 
Dicionário de imagem, Edições 70, Lisboa, 2011. 



167 
 

 

A verticalidade da figura feminina à direita da composição reforçada pela 

horizontalidade vincada da descrição do terreno estabiliza a volatilidade do olhar, 

reencaminhando em termos percetivos a visualização para uma conduta mais estável numa 

pausa na temporalização da leitura e redirecionando o olhar novamente para a turbulência da 

ação que se desenrola no centro da composição. A transformação que se opera entre a 

constituição formal da imagem e a subsequente discursividade que se propaga 

imageticamente, relativiza a ordem que mobiliza a linha discursiva na relação entre a 

denotação e conotação, canalizando o discurso para um conteúdo simbólico em detrimento de 

um conteúdo icónico. Este processo focaliza a atenção do espetador para uma narratologia 

plástica que se desenrola em paralelo e no assumir da espacialidade da representação como 

território de uma discursividade plástica. 

 Ainda no âmbito destas problemáticas que integram esta relação entre o espaço da 

representação e o espaço representado, incide-se de seguida isoladamente sobre as questões 

relativas à perspectiva que pela sua dimensão construtiva como artifício visual, assume uma 

importância incontornável, não só pela sua dinâmica produtiva mas também pela sua posição 

 
[Fig.46] William Blake, Inferno, Canto Cinco, 1826 (Esquema interpretativo). 
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no campo de uma estruturação compositiva visual do ver, que se encontra na base conceptual 

da tradição pictórica dos períodos em análise. 

A perspectiva surge, nesta lógica, integrada segundo dois pressupostos, na sua dimensão 

de regulação compositiva como discurso ilusório de uma representação organizada de forma a 

satisfazer uma correspondência entre o resultado orgânico da visão na sua transformação em 

imagem a nível cerebral e a sua transposição numa codificação gráfica num suporte 

bidimensional, e como elemento que atua na relação da discursividade espacial na sua 

dimensão operativa, como descritivo ou como narrativo.  

Norman Bryson, na sua obra «Vision and painting, the logic of the gaze», refere-se a 

uma estrutura compositiva de intencionalidade “realista”137 que se pode enquadrar nesta 

problemática reflexiva sobre a perspectiva como construção, «[…]composition under realism 

is this shifting of forms between two and three dimensions, subject always to the gaze the 

fused epiphanies, in which both sets of dimension equally participate: in the gaze, the image is 

both the depth of the founding perception, and the flatness of the picture plane»138

O artifício visual que a regulação do suporte bidimensional é envolvido, funciona numa 

lógica comunicativa permanente, a imagem completa-se na medida em que o fluxo de 

informação entre a articulação dos elementos da imagem se unificam, e a memória de uma 

espacialidade percetiva se transferem numa lógica de correspondência. Os níveis de 

manipulação plástica que o espaço da representação sofre neste processo relacional permitem, 

a um determinado nível, a transformação da imagem numa concretização que funciona numa 

amplitude que extravasa a sua condição reprodutível. Esta situação, na qual o processo 

ilusório da regulação perspéctica transpõe a sua intencionalidade reprodutiva de uma 

. De acordo 

com Bryson esta relação permanentemente transitória entre a formalização do objeto que se 

representa e a sua condição formal exterior ao espaço da representação, configura um diálogo 

permanente e não fixo entre estas duas dimensões que se completam.  

                                                             
137 O termo realismo é sempre problemático, não só por encerrar em si definições variáveis mas por ser uma 
noção que passou a ser utilizada de forma regular em relação às artes plásticas a partir do século XIX. Deste 
modo de forma geral entende-se por “intenção realista” como a adequação entre uma obra e a realidade que 
evoca e essa “realidade” é entendida de acordo com Bryson, quando se refere, «I tis in relation to this socially 
determined body of codes, and not in relation to na immutable “universal visual experience”, that the realism of 
na image should be understood. […] The validity of the term (realism) cannot therefore refer to an absolute 
conception of “the real”, because that conception cannot account for the historical and changing character of the 
real within different periods and cultures.» BRAYSON, Norman, Vision and painting, the logic of the gaze, 
Ob.Cit., p. 13 
138 IDEM, Ibidem, p.119 
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espacialidade percetiva, que deste modo se transfigura num processo intencional de 

manipulação do espaço da representação, funciona na forma de discurso plástico, submetendo 

deste modo a sua regulação a imperativos conceptuais e formais que se afastam de uma 

funcionalidade descritiva e se aproximam de uma consistência estrutural de cariz narrativo. O 

espaço desmultiplica-se por vários níveis de espacialidade que se convocam de acordo com o 

confronto entre as imagens que se processam do diálogo conotativo e denotativo e os 

conteúdos semânticos dos vários níveis discursivos que se entrecruzam. O espaço da 

representação afirma-se como um palco da ação plástica que num determinado nível 

imagético se sobrepõe ao seu referente formal, afirmando-se assim como uma presença de 

cariz plástico que se fundamenta num discurso autónomo e que se constrói 

narratológicamente.  

Nos estudos para a Adoração dos Magos de Leonardo da Vinci [Fig.46] e [Fig.47], 

pode-se especular a relação possível entre a construção perspéctica como estruturadora de um 

espaço representacional e como elemento transformador do espaço subentendido como 

atuante expressivo. Os estudos realizados integram-se num conjunto de estados preparatórios 

de uma pintura que Leonardo não chegou a executar. Pode-se observar na transição entre um 

primeiro estudo [Fig.46] e um posterior [Fig.47] uma profunda alteração na regulação do 

espaço representado.  

A [Fig.46] regista uma regulação que obedece a uma intencionalidade rigorosa e 

matemática, a construção perspética constrói-se dentro da limpidez geométrica que a 

caracteriza, a linha do horizonte, claramente definida, o ponto de fuga ligeiramente 

descentrado (provocando uma ligeira deformação perspéctica no lado esquerdo da 

composição) e o espaço arquitetónico submetido à construção rigorosa que regula a 

espacialidade da representação. No entanto a introdução das figuras que remetem para uma 

consistência orgânica, os corpos dos animais e das pessoas, surgem em termos plásticos 

desintegradas como se não partilhassem um mesmo espaço de representação, situação que 

favorece uma intuição de uma espacialidade artificial.  

Em termos plásticos esta desadequação canaliza a leitura para a presença de um espaço 

que se apresenta ilusório orientando desta forma a atenção para o espaço da representação (o 

limite bidimensional do suporte) como presença material que se transforma. Os elementos 

figurativos, ao submeterem-se a esta regulação rigorosa que se fundamenta na presença das 
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massas arquitetónicas transfiguram a espacialidade do espaço diegético a nível conotativo, na 

ambiguidade do que representa: o espaço da ação das figuras? Como local? Como cenário? 

Surgem como questões pertinentes que se associam à questão motivacional que as agrega. 

 

 
[Fig.46] Leonardo da Vinci, Estudo para a Adoração dos Magos, 1481 (esquema interpretativo) 

 

No estudo posterior [Fig.47] verificam-se alterações profundas na construção da 

espacialidade. A eliminação e o recuo de grande parte dos elementos arquitetónicos e a 

introdução em primeiro plano das figuras reconduzem a construção espacial para uma leitura 

que releva o espaço diegético a uma presença que integra a ilusão da profundidade espacial 

como elemento narratológico que se descreve. No entanto a construção perspéctica deforma-

se, abdicando do seu rigor para se submeter a um imperativo plástico, as linhas de fuga não 

coincidem no ponto de fuga, como se em simultâneo se sobrepusessem imagens dos mesmos 

elementos em vistas diferenciadas, o que em termos de descrição espácio temporal atua em 

termos narrativos como dinâmica visual e deste modo confluindo para uma presença que se 

relaciona de forma dinâmica com os elementos representados em diversos estados narrativos. 
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[Fig.47] Leonardo da Vinci, Estudo para a Adoração dos Magos 1481 (esquema interpretativo) 

 

 

O espaço da representação quando convocado a integrar-se como elemento 

estruturante da narratividade, transforma e apropria-se do espaço representado como território 

imagético.A construção do espaço não é só artíficio de uma reprodutabilidade, é em si um 

elemento ativo de ação de uma narrativa. Esta configuração parte de um movimento inicial 

que estrutura o espaço ancorado ao referente numa componente descritiva, mas que que 

progressivamente se transforma num espaço plástico resultado de um impulso de cariz 

expressivo decorrentes de uma discursividade que se expõe como narrativa. Narrativa de uma 

imaginação e da fantasia do artista, configurando deste modo a existência de novos espaços. 
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Capítulo IV- O desenho como instrumento de representação de narrativa. 

 
 

4.1. O enquadramento do desenho como estrutura narrativa. 

 

 

 

«The logic of the gaze is therefore subject to two great laws: The 

body (of the painter, of the viewer) is reduced to a single point, 

the “macula” of retinal surface; and the moment of the gaze (for 

the painter, for the viewer) is placed outside duration. Spatiality 

and temporally, the act of viewing is constructed as the removal 

of the dimensions of space and time, as the disappearance of the 

body: the construction of an acies mentis, the punctual viewing 

subject.»139

 

 

 

 

Dentro dos pressupostos constitutivos desta reflexão, importa refletir sobre o desenho 

no âmbito das suas possibilidades discursivas de acordo com os modelos de intencionalidade 

subjacentes à sua produção. De acordo com as balizas históricas em que a produção do 

desenho é observada neste estudo, o mesmo apresenta-se numa dimensão produtiva muito 

subsidiário da produção pictórica, importa pois neste momento discutir possibilidades 

operativas do desenho, que na sua inclusão num processo que intermedeia vários momentos 

de construção de imagens, culminando numa visualidade final que é a pintura, se pode 

constituir como discurso integrado ou paralelo de uma narratologia imagética, aferindo deste 

modo as combinações que se estabelecem na transformação sucessiva das imagens nos 

diversos momentos da construção.  

                                                             
139 BRAYSON, Norman, Vision and painting, the logic of the gaze, Ob.Cit.,p.96 
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Dentro desta lógica produtiva pretende-se observar se o percurso do desenho nestas 

fases constitutivas se movimenta só paralelamente em relação à pintura, ou se desenvolve em 

percursos alternativos de formação discursiva, proporcionando desta forma novas plataformas 

de nível imagético que se exprimem visualmente num processo narratológico diferente ao da 

imagem pictórica. Pretende-se ainda, dentro desta observância, verificar a existência de 

possíveis percursos autónomos do desenho, mesmo que incluso numa satisfação de um estado 

preparatório, tanto formal como conceptual da pintura, como percurso que se desenvolve 

numa formalização plástica de sentido narrativo. 

Neste sentido, observa-se uma construção narrativa que funciona em dois percursos, 

como etapa em que a formalização de conteúdo descritivo se enuncia numa semântica 

narratológica e, como processo imagético que funciona decorrente de uma estrutura de cariz 

narratológico ou, como construção discursiva que se materializa numa sucessão de momentos 

que se concebem numa leitura integrada em que denotam conteúdos semânticos diversificados 

do conteúdo mobilizador.  

Neste contexto pretende-se observar dois núcleos de formalizações plásticas segundo 

uma perspectiva narratológica, tanto na dimensão do desenho de carácter autónomo, incluindo 

nesta observação as diferentes expressões atuantes de índice plástico que pela alternância a 

que se subordinam os seus impulsos, ora da ordem do discurso conceptual ora do discurso 

plástico se constroem paralelamente à formalização nuclear que as sustentam. 

Sequencialmente pretende-se aferir o grau, no campo das possibilidades, de estes elementos 

se constituírem como tradução de uma motivação discursiva narratológica independente e 

exclusiva no campo da produção do desenho, que no campo da semiótica faculta um processo 

de disseminação que se exterioriza ao contexto da produção da imagem, segundo Bryson, «A 

“classical” conception of the sign gives it two halves: a meaning, and the things wich carries 

the meaning […] the idea exists in some degree of separation from the world itself; the idea is 

anterior to its expression. But it is a charecteristic of signs are able to travel away from the 

context of their making both in space and in time, without ceasing to be signs. Such objects as 

texts or paintings are structures governed by “dissemination”. They enter contexts other than 

the context of their emergence.»140

 

.         

                                                             
140 BRAYSON Norman, Visual Theory, Ob.Cit.,p.71 
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4.1.1. O desenho integrado. 

 

«The historian communicates by an arrangement of 

words by a succession of discourse which builds up 

the image of what he was to say, and he is free to 

represent events in any order he likes. The painters, 

having only an instant for his communication… 

sometimes finds it necessary also unite several 

incidents from different times, to render his scene 

intelligible. » 

Le Brunn 

 

 

Nas [Fig.48, 49 e 50] e (Estampa 40 e Estampa 41) pode-se observar a evolução dos 

estudos e a pintura final da obra de Rafael «A deposição». As fases sucessivas da composição 

revelam um processo de construção e de transformação da ideia inicial, através de uma 

alteração entre as intencionalidades do discurso expressivo e plástico como reflexo de 

diferentes opções a nível motivacional, que vão implicar resultados diversificados no campo 

do conteúdo semântico da imagem, da sua narratividade e da sua visualidade.  

A [Fig.48] remete para uma primeira expressão da ideia motivadora, pode-se verificar 

em termos compositivos os dois núcleos construtivos em que vai assentar a estrutura visual e 

narratológica da composição. Neste primeiro momento observa-se uma construção que 

focaliza a leitura a seguir um percurso que conduz o olhar a uma intuição de uma presença 

gravítica da cena, que se constrói em redor de um peso, do corpo de Cristo, que desta forma 

se aproxima da sua condição terrena, corpórea e material. Esta situação é formalizada através 

da construção encenada dos olhares e da posição das figuras que circunda o corpo de Cristo e 

não propriamente na representação do resultado do esforço físico da figura de José de 

Arimateia e de Nicodemos que suspendem o corpo de Cristo.  
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[Fig.48] Esquema interpretativo 1 de A deposição de Rafael, 1507 

 

 

O conjunto de cabeças formada pelas figuras que rodeiam e suspendem o corpo de 

Cristo, José de Arimateia (à esquerda agarrando a parte de cima do corpo), Nicodemos 

(carregando a parte inferior do corpo, à direita), São João (atrás de José de Arimateia), Maria 

Madalena (no centro segurando a mão de Cristo) e uma figura não identificada (entre São 

João e Maria Madalena) estruturam-se de forma a convergir o olhar a percorrer um percurso 

descendente, através da formalização dos olhares, com a exceção do olhar da figura de José de 

Arimateia que se mobiliza para fora da composição olhando para o céu numa súplica 

angustiante. O olhar de José de Arimateia, que se dirije para o lado oposto da convergência 

dos olhares dos outros personagens, vai motivar um reequilíbrio no percurso da leitura da 

imagem, que deste modo é reencaminhada novamente para o interior da elipse composta pelo 

conjunto das cabeças, situação que em termos cénicos é reforçada pelo olhar da Virgem, à 

direita na composição, e pelo de Nicodemos que olha na direção de José de Arimateia, 



177 
 

criando deste modo um intuir narratológico da cena numa interpretação dolorosa da condição 

humana de Cristo e do desespero dos personagens que o circundam. 

A [Fig.49] remete para um estado mais evoluído dentro do processo produtivo pictórico. 

A quadrícula subjacente oficializa a estrutura compositiva e as diretivas da estruturação do 

espaço do suporte como expressão de uma regulação da sua presença bidimensional, deste 

modo operando-se a encenação de uma visualidade conducente a uma métrica, que pontua a 

composição na satisfação de um artifício visual, que se encontra subordinado a um discurso 

narrativo explícito. A leitura elíptica composta pelas cabeças dos personagens que circundam 

Cristo mantém-se no entanto o sentido gravítico da cena altera-se, não obstante em termos de 

representação do esforço físico de José de Arimateia e de Nicodemos se acentuar, em termos 

narratológicos a leitura intui um sentido diferenciado.  

Os olhares já não convergem para o chão, com a exceção do olhar de São João, os 

restantes dispersam-se em outras direções, mas plasticamente encenados de forma a conduzir 

a leitura a um movimento circular que subtilmente conduz para “cima”, para uma levitação do 

olhar quando se encontra com o “olhar” de José de Arimateia, introduzindo desta forma uma 

leitura interpretativa que redimensiona a condição corpórea de Cristo a um estado intermédio, 

um corpo em suspensão. 

A pintura [Fig.50] demonstra as opções finais, que se afastam definitivamente da 

proposta inicial, construindo uma encenação que se desdobra numa maior amplitude espacial 

e emotiva. O núcleo composto por Cristo e pelas personagens que o transportam mantém a 

relação compositiva, no entanto mais fragmentada na sua focalização, manifestando-se uma 

maior dispersão do olhar, que deste modo acompanha um percurso que intui o grupo de Cristo 

mas também o núcleo composto pela Virgem Maria, à direita, que é segurada e confortada 

pelas três mulheres, relacionando-se com a representação das cruzes no calvário que 

verticalmente se ligam em termos compositivos e narrativos, que num processo de uma 

plasticidade narrativa conduz o discurso para a transferência da condição gravítica 

anteriormente formalizada na figura de Cristo para a Virgem, como expressão da condição 

humana perante a morte. 
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[Fig.49] Esquema interpretativo 2 de A deposição de Rafael, 1507, (esquema interpretativo) 

 

 

   

O olhar da figura feminina (Maria, mulher de Clopas?), à direita, capitaliza o olhar 

numa renovação entre o núcleo de Cristo e o núcleo da Virgem, conduzindo deste modo a 

uma temporalização do olhar que percorre a composição na horizontal, mas também em 

profundidade, formalizado na representação dos elementos naturais que perfazem a paisagem. 

Este ritmo visual mais demorado funciona como elemento do discurso que se complementa 

com olhar da figura que fita o espetador, condição de encenação ilusória da imagem, que 

neste encontro confronta o espetador na ambiguidade da sua presença, como espetador real ou 

imaginário. 
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[Fig.50] Esquema interpretativo 3 de A deposição de Rafael, 1507 (esquema interpretativo). 

 

 

 Situação semelhante, mas que em termos visuais capitaliza a discursividade para uma 

diferente dimensão, a obra de Pordenone, «A lamentação», regista um processo construtivo 

em que a imagem final obedece a um imperativo estruturante que se relaciona como parte 

integrante de um conjunto de pinturas que se inscrevem num espaço comum, no interior da 

catedral de Cremona [Fig.51], que deste modo configura, em termos narratológicos, uma 

conceção de espaço plástico que se fundamenta na observância de uma consciência precisa de 

um espaço que se afirma ilusório e ambíguo.  
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[Fig.51] Pordenone, Cenas da Paixão de Cristo, 1528-29 

 

 Na [Fig.52] e [Fig.53] apresenta-se o registo final pictórico e um dos estudos em 

desenho próximos da conceção final (Estampa 42). As diferenças entre as duas imagenssão 

pouco notórias, a coreografia das atitudes das personagens, tanto nos gestos como nas 

posturas, apresentam grandes semelhanças, no entanto observa-se uma particularidade que as 

distancia. 

O corpo de Cristo no caso do desenho, apresenta em termos expressivos um dinamismo 

que visualmente acarreta uma temporalidade da leitura que “vagueia” pelo serpentear que se 
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intui na ligação entre o corpo de Cristo e da personagem feminina atrás que olha em direção 

ao céu. A representação em escorço do corpo de Cristo que se contorce proporciona, em 

termos visuais uma leitura, que no campo semântico mobiliza um sentido de ambiguidade de 

carácter interpretativo. 

 

 
[Fig.52] Pordenone, A deposição, 1528-29 (esquema interpretativo). 

 

Em termos compositivos, esta solução plástica deriva de uma atuação consciente que se 

apropria da bidimensionalidade do suporte num sentido formal que se inclui numa 

discursividade plástica, que dentro dos aspetos narrativos, acentua dramatização à cena.  
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Na pintura a figura de Cristo é representada numa posição menos dinâmica em termos 

visuais e deste modo menos dramática. Esta opção relaciona-se novamente com uma opção 

plástica, que neste caso é uma submissão a um desígnio de construção ilusória do espaço. A 

posição oblíqua de Cristo reforça a intuição do espaço ilusório do trompe l’oeil da arquitetura, 

que funciona neste caso como simulação e como aparência de si mesma, submetendo-se desta 

forma a um imperativo formal.  

 

A ligação visual que se estabelece entre a figura de Cristo e a figura feminina que olha 

para cima é neste caso quase vertical. O olhar acompanha o movimento da cabeça que se 

direciona de forma a convidar o olhar do espetador a focalizar-se no nicho que ilusoriamente 

se descreve como elemento arquitetónico atrás dos personagens que como encenação formal 

 
[Fig.53] Pordenone, A deposição, 1528-29 (esquema interpretativo). 
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e plástica funciona num duplo sentido, como aparência e como representação e disseminação 

de elemento narrativo, introduzindo em termos semânticos informação que se articula com a 

narrativa imagética da cena representada através de um sentido indireto capitalizado pela 

representação da figuração no interior do nicho, de uma pintura dentro da pintura, onde surge 

representado a criação de Adão, situação que remete para a queda do homem e a subsequente 

corrupção do corpo através da morte, e a de um pavão que simbolicamente representa a 

imortalidade141

 

, que em termos semânticos se relaciona diretamente com a Ressurreição de 

Cristo  

 
[Fig.54] Andrea Solario, Lamentação, 1507-10 (esquema interpretativo) 

 

 Ainda dentro da mesma temática, a versão de Andrea Solario, Lamentação [Fig.54] e 

[Fig.55] e (Estampa 43), apresenta novamente a existência de alterações formais e 
                                                             
141 Segundo a crença que a carne do pavão nunca se corrompe, em termos simbólicos surge associado à 
Ressureição de Cristo e deste modo à imortalidade. 
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compositivas entre a fase de estudos e a pintura final, que aparentemente refletem o resultado 

de um suposto apuramento formal progressivo de adequação plástica a uma motivação final 

que se completa na pintura. Porém as alterações que se operam vão-se refletir dentro do 

conteúdo semântico da imagem, implicando leituras, que se desenvolvem segundo percursos 

diferenciados, tanto a nível da leitura narrativa, nos seus aspetos discursivos, bem como ao 

nível da plasticidade narratológica da espacialidade e da temporalidade da ação narrada, 

situações que se complementam com a visualidade por parte do espetador. 

Em termos formais a disposição e os gestos dos personagens são quase idênticos, 

narrando um mesmo momento da ação e de acordo com uma mesma temporalização narrativa 

da dramatização, no entanto a alteração da colocação, da posição e dos gestos da figura 

ajoelhada à direita, São João, introduz na versão pictórica uma pontuação simultaneamente 

visual e semântica de carácter dramático e de cariz narratológico à encenação, mobilizando a 

atenção para uma estrutura temporal diferente da temporalidade da ação narrada, através da 

indução de uma reatividade por parte do espetador, que ao observar a figura da São João, que 

olha para fora da composição142

A artificialidade da cena é desta forma vincada não só pelo gesto da figura de São João 

mas também por uma separação da composição em dois “espaços” que se formalizam de 

forma ambígua. Um primeiro plano onde decorre a cena e um segundo plano onde se descreve 

a paisagem. Estes dois planos separam-se visualmente pela introdução da figura arquitetónica 

por detrás de Cristo (possivelmente o túmulo), e por uma construção formal e plástica da 

paisagem que obedece a uma estrutura compositiva que ambiguamente se descreve como 

paisagem e que se prolonga para “lá” do primeiro plano, como continuidade da ação em 

“profundidade”, ou intuída sem essa profundidade, como imagem planificada, ou seja neste 

caso como um cenário ou como uma imagem pictural dentro da pintura. 

 fitando quem olha para o interior da mesma, vai estabelecer 

uma relação de cumplicidade com o espetador, convocando-o como participante da ação 

narrada, que contudo, e em simultâneo se vai afastar desta realidade à medida que se vai 

consciencializando da ilusão encenada da imagem. Este processo configura-se como prática 

discursiva em que se processa uma ordenação das fronteiras entre a imagem como 

visualidade, e a imagem na sua configuração mental. 

                                                             
142  A semelhança com a figura do anjo da Virgem dos rochedos de Leonardo é notória. 
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[Fig.55] Andrea Solario, Lamentação, estudo, 1507-10 (esquema interpretativo) 

 

Esta situação deriva do desconforto visual que se gera na passagem entre a focalização 

da cena principal para a leitura da paisagem, que através de uma descrição formal que regista 

a linha de horizonte mais “acima” que o elemento rochoso à direita da composição, coloca o 

espetador numa “posição” mais elevada em relação à posição implícita na visualidade da cena 

principal. Esta situação deriva de uma lógica formal que remete para uma lógica perceptiva. O 

registo das cruzes e das figuras humanas remete para uma escala que não se coaduna com a 

ligação à linha do horizonte quando a imagem é lida na sua globalidade, ou seja quando se 

completa com os elementos em primeiro plano.  

Em termos percetivos esta “movimentação” conflituosa, entre a estrutura formal, o 

discurso plástico da formalização e o conteúdo semântico, vai culminar no instante em que se 

agregam numa temporalidade que se dinamiza em instantes precisos de focalização, 

proporcionando, deste modo uma renovação, em termos narrativos, da leitura da imagem 

encaminhando para diferentes percursos interpretativos. 
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Esta ambiguidade não se verifica de forma tão explícita no desenho preparatório. A 

paisagem apresenta-se visualmente numa continuidade da ação que se desenrola em primeiro 

plano, a escarpa à direita é mais alta que a linha do horizonte, colocando desta forma a 

posição visual do espetador na mesma altura da cena que presencia em primeiro plano. A 

descrição das cruzes no calvário apresenta-se numa dimensão que se relaciona de forma 

direta, em termos de escala, com a lógica espacial da narrativa. A imagem é intuída numa 

mesma temporalidade, numa presença cristalizada no tempo. 

 

 
[Fig. 56] Poussin, Moisés tirando água da rocha,1649. Estudo (esquema interpretativo) 

 

As [Fig.56], [Fig.57] e [Fig.58] referem-se a um estudo preparatório e a duas versões 

da respetiva pintura final da obra de Poussin Moisés tirando água da rocha. Estes exemplos 

exponenciam diferentes formalizações de construção narrativa, que partindo de uma orgânica 
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imagética muito semelhante, derivam subsequentemente por percursos discursivos 

diversificados. 

 
[Fig.57] Poussin, Moisés tirando a água da rocha, 1649 (esquema interpretativo) 

 

O exemplo do estudo preparatório associa-se diretamente à versão apresentada na 

[Fig.58]. A figura de Moisés encontra-se virada para a esquerda e o apontamento das figuras 

apresentam posturas e gestos semelhantes, no entanto em termos de uma estrutura 

compositiva, numa dimensão visual de uma descrição de temporalidade, pode-se observar 

semelhanças em relação à versão da [Fig.57]. Esta versão apresenta uma organização 

compositiva que orienta a leitura para uma intuição de uma dramatização da cena que se 

estende temporalmente, processando-se esta através de um jogo visual que resulta da 

interação dos olhares dos personagens e sobretudo da sequência de gestos, aspetos formais 

que conjugados com o conteúdo semântico do episódio narrado confluem a atenção do 

espetador para uma determinada dinâmica. 

Este episódio do Antigo Testamento narra o instante em que Moisés instruído por Deus 

fere a rocha com a sua vara fazendo brotar a água, saciando deste modo a sede dos 
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israelitas.143

 

 Num olhar atento pode-se observar vários instantes deste episódio que se 

conjugam numa mesma temporalidade e espacialidade na imagem. 

 
[Fig.58] Poussin, Moisés tirando a água da rocha, 1633 (esquema interpretativo) 

 

Moisés é representado no momento em que toca na rocha, no entanto, o fluxo da água 

que escorre é representado a serpentear ao longo da do espaço compositivo, ação que decorre 

temporalmente após a ação que é representada. Os gestos dos personagens remetem para 

                                                             
143 «Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin para as suas etapas, segundo a palavra do 
SENHOR. Eles acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. O povo litigou com Moisés, e 
disse: «Dá-nos água para beber.» Disse-lhes Moisés: «Por que litigais comigo? Por que pondes o SENHOR à 
prova?» Ali o povo teve sede de água, e mormurou contra Moisés, dizendo: «Por que nos fizeste subir Egipto 
para nos fazer morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado?» Moisés clamou ao SENHOR, dizendo: 
«Que farei a este povo? Mais um pouco e vão apedrejar-me.» O SENHOR disse a Moisés: «Passa diante do povo 
e toma contigo alguns anciãos de Israel; e leva na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei 
diante de ti, lá, sobre a rocha no Horeb. Tu ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá.» Assim fez Moisés 
diante dos anciãos de Israel. Ele deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, por causa do litígio dos filhos de 
Israel, e por terem posto o SENHOR à prova, dizendo: «Está o SENHOR no meio de nós ou não?» Êxodo p.128 
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atitudes que, em termos de uma temporalidade da ação se associam aos movimentos da 

passagem da água que jorra da rocha (a figura central estende as mão para recolher a água, a 

figura mais à direita já está a beber a água).  

Os registos faciais de incredulidade e de espanto das figuras à esquerda e da mulher 

com a criança nos braços, redirecionam o olhar para o momento do impacto da vara na rocha, 

que se confronta com a atitude das restantes personagens que atuam de acordo com o 

resultado posterior dessa ação, situação que associada à posição da figura de Moisés, 

representado virado para a direita da composição, convida o olhar a direcionar a sua atenção 

para o interior da composição, atenção que é acentuada pela posição do braço que se estende 

obliquamente na mesma direção, o que em termos visuais convoca o olhar a descer 

novamente pela cascata de água, renovando deste modo a dinâmica da leitura de acordo com 

uma consciência narrativa.  

Esta situação permite a criação em termos de um desenvolvimento narrativo, de uma 

interação, fruto da presença na mesma imagem de várias imagens que se integram numa 

leitura globalmente intrínseca mas que se subdivide em pequenas imagens, constitutivas de 

fragmentos de uma narrativa global. Esta solução compositiva dinamiza visualmente a 

imagem através do intuir de uma temporalidade que decorre em simultâneo com a 

temporalidade da leitura, constituindo desta forma um recurso discursivo que se suporta numa 

ambivalência, que resulta derivado do contracto que se estabelece com o espetador.  

A versão da [Fig.58], aparentemente recorre a uma mesma conceção compositiva, no 

entanto a posição e a colocação de Moisés é alterada, sendo representado virado para a 

esquerda, o que em termos visuais dispersa o olhar para fora da composição, situação que é 

equilibrada pela colocação das três figuras à esquerda da composição, que pela sua disposição 

oblíqua reenviam o olhar para o interior da composição.  

Esta quase imperceptível variação redimensiona a temporalidade da descrição narrativa. 

A dinâmica da encenação compositiva transforma a plasticidade temporal da ação para um 

fluir das imagens (os fragmentos que se encenam no particular e que no seu aspeto global 

constroem a imagem final) de modo a intuir-se uma distensão temporal mais prolongada da 

ação, resultado de uma temporalidade de olhar mais prolongada, o que paradoxalmente resulta 

numa leitura da cena geral que integra, de forma mais compacta as várias imagens 
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fragmentadas, remetendo a ação representada para um instante que condensa os vários 

momentos em um.  

A água que corre da rocha no momento em que Moisés lhe toca, as figuras à esquerda 

que recolhem a água com as mãos, as figuras que se estendem para a direita da composição 

que vão bebendo e que interagem entre elas e, por fim, a figura feminina com a criança nos 

braços que aparenta alheamento em relação à cena que se desenrola, esta movimentação do 

olhar à medida que vai observando estes personagens e as suas ações é simétrico ao 

desenvolvimento de uma temporalidade da ação narrativa. 

O espaço da representação, quando convocado a integrar-se como elemento estruturante 

da narratividade, transforma e apropria-se do espaço representado como território imagético. 

A construção do espaço não é só artifício de uma reprodutibilidade, é em si um elemento ativo 

de ação de uma narrativa. Esta configuração parte de um movimento inicial que estrutura o 

espaço ancorado no referente numa componente descritiva, mas que que progressivamente se 

transforma num espaço plástico, resultado de um impulso de cariz expressivo decorrente de 

uma discursividade que se expõe como narrativa. Narrativa de uma imaginação e da fantasia 

do artista, configurando deste modo a existência de novos espaços. 
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4.1.2. O Desenho autónomo  

 

 

«[…] for this reason it must be said that color 

depends entirely on matter, and, as a result, is less 

noble than design, which comes directly from 

spirit.» 

Le Brun 

 

 

 

 Dentro da produção do desenho de acordo com as balizas históricas que integram este 

estudo, a presença de um desenho totalmente autónomo em relação à produção pictórica 

assume características próprias na sua abrangência, fundamentalmente nos aspetos que se 

relacionam com a sua visibilidade e como produto final de acordo com os sistemas de 

mercado e de valorização do objeto artístico no contexto da sua produção. Nesta realidade o 

desenho nunca assumiu uma posição totalmente independente como imagem autónoma num 

sentido de produto final e completo, assumindo um percurso paralelo que longe de um 

escrutínio de um determinado gosto permitiu em termos de uma discursividade artística a 

construção de um edifício amplo de exploração plástica.  

 A observância de uma questão particular associada à expressão gráfica do desenho e à 

materialidade plástica da sua execução enquadra-se em termos de uma panorâmica geral e em 

relação à autonomia do desenho, como fator diferenciador de propriedades exclusivas do 

desenho em relação a outras formalizações plásticas que gravitam em redor das expressões 

artísticas. Deste modo pode-se referir a existência de dois entendimentos distintos quando se 

procura aferir um sentido de autonomia do desenho, sobretudo em relação à pintura.  

A primeira diferença óbvia entre o desenho e a pintura deriva das questões técnicas e 

materiais, evidência que formaliza uma primeira instância de autonomia do desenho, que se 
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pode designar por uma autonomia do aspeto, situação que decorre dos diferentes meios 

materiais aplicados, os suportes, os meios riscadores e tintas e das formalizações plásticas que 

as técnicas materiais proporcionam.  

Formalmente e plasticamente o desenho é diferente da pintura. A narrativa da execução 

também é diferente, os tempos de execução, os gestos, a gramática do discurso visual bem 

como o alfabeto material144

Numa dimensão mais complexa do questionar sobre esta relação tão próxima entre o 

desenho e a pintura, surge a interrogação, como o discurso plástico do desenho se fundamenta 

numa mesma génese conceptual da pintura, em que as diferenças residem apenas na 

concretização do aspeto formal, sendo ambos manifestação de um mesmo discurso imagético 

que se diferencia na sua expressão, apresentando-se como meios que exprimem de forma 

diferente um mesmo conteúdo semântico. 

 são diferentes.  

Nas situações de desenho integrado, num processo de construção pictórica a pertinência 

desta questão reside na observação se o desenho e a pintura se desenvolvem paralelamente 

como discursos plásticos diferenciados mas expressão de um mesmo discurso conceptual. No 

caso do desenho isolado de temperamento pictórico145

Nesta globalidade de questões inclui-se ainda, no campo do estudo narratológico, se o 

processo e as estruturas discursivas da formalização narrativa do desenho autónomo 

manifestam diferenças em relação ao desenho integrado, e de que modo a ancoragem à 

 a observância de um sentido único 

como discurso plástico no qual a gramática plástica do desenho é usada não só no campo 

expressivo mas também como construção discursiva que metamorfoseia imageticamente o 

campo das ideias.  

                                                             
144 A existência de um alfabeto ótico, como indica Paul Ricouer referindo-se ao aparecimento da técnica 
pictórica do óleo na Flandres do século XV, que pode ser importado para o domínio da expressão gráfica do 
desenho como repositório vocabular de um discurso formal, «Longe de produzir menos do que o original, a 
atividade pictórica pode caracterizar-se em termos de “aumento icónico” onde, por exemplo, a estratégia de 
pintura é reconstruir a realidade com base num alfabeto ótico limitado. Esta estratégia de contração e 
miniaturização produz mais manuseando menos. Deste modo, o principal efeito da pintura é resistir à tendência 
entrópica da visão ordinária – a imagem umbrática de Platão – e aumentar o sentido do universo apreendendo-o 
na rede dos seus signos abreviados. […] Porque o pintor podia dominar um novo material alfabético […] 
conseguir escrever um novo texto da realidade. Pintar, para os mestres flamengos, não era nem reprodução nem 
a produção do universo, mas a sua metamorfose.» RICOUER, Paul, Teoria da Interpretação, Edições 70, 
Lisboa, 1987, pag. 52-53. 
145 Referimo-nos aqui a um desenho que se propõe como fim em si mesmo, numa mesma dimensão de 
visibilidade e de acabamento como uma pintura. 
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pintura nos seus aspetos de discurso formal e conceptual se diferencia, não obstante um aspeto 

formal idêntico.  

Neste contexto apresenta-se nesta reflexão alguns exemplos que derivam de projetos 

integrados em contextos diversificados de produção, sem serem concebidos como projetos 

específicos inclusos em processos intermédios dentro da produção da pintura. Desenhos que 

se apresentam isolados como projetos que se finalizam em si, e desenhos que se integram 

inclusos numa sucessão e interrelacionados entre si, observando-se deste modo, segundo uma 

perspectiva narratológica o desenvolvimento discursivo nestes contextos e situações. 

Os conjuntos de dezoito gravuras realizadas por Jacques Callot, intituladas «Les 

Grandes Miséres de La Guerre» publicadas em 1633 apresentam-se como um conjunto de 

imagens que subordinadas a uma mesma temática se interligam entre si, não num sentido de 

sucessão narrativa, mas como componentes autónomos que funcionam integrados numa 

expressão narratológica mais global.  

Estes desenhos representam episódios distintos de acontecimentos ocorridos durante 

uma campanha militar durante a guerra dos trinta anos, que vistos individualmente ou ligados 

entre si descrevem as ocorrências nesse contexto.  

A condição descritiva transmuta-se em condição narratológica através do recurso a uma 

estrutura discursiva que conecta as várias imagens numa relação que se estabelece através da 

incisão de elementos que correlacionam os vários episódios. 

 

 
[Fig.59] Jacques Callot, Les Miserès de La Guerre, 1633 (esquema interpretativo). 
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As Estampas 45, 46, 47 e 48 referem-se a episódios que relatam uma cena de execução 

de prisioneiros. A encenação espacial da composição organiza-se, nestes casos, de acordo 

com uma estratégia discursiva que manipula a materialidade do espaço representado de forma 

a metamorfoseá-lo numa plasticidade visual que atua como elemento ativo de expressão 

narratológica. As [Fig. 59] e [Fig. 60] apresentam o esquema organizativo e de leitura das 

referidas imagens. Na [Fig. 59] pode-se observar a representação de uma cena de fuzilamento, 

a disposição dos personagens e a construção cénica da cena é organizada de forma a reforçar 

uma dramatização específica do que é narrado. A temporalização da cena desdobra-se a dois 

níveis, a um nível superficial, o instante da descarga dos mosquetes, e num nível interno, 

através de uma narrativa menos evidente mas que se projeta por intermédio de uma 

temporalização da leitura que estabelece deste modo outros significados.  

A leitura processa-se da esquerda para a direita numa primeira instância iniciando-se na 

figura em primeiro plano à esquerda, do oficial que aponta para o interior da composição 

“convidando” o observador a direcionar o olhar num varrimento horizontal até ao lado oposto 

da composição (movimento que se reforça no gesto idêntico dos soldado deitado no centro). 

Esta situação estrutura uma temporalização do olhar e uma direccionalidade que expressa uma 

descrição da ação das armas de fogo, sendo desta forma um elemento do discurso que 

descreve e narra. Simultaneamente desenrola-se um segundo “movimento” do olhar, que 

descreve um percurso mais “intimista”, ligando a figura do oficial à do prisioneiro em 

primeiro plano, que por sua vez continua até a figura do cão, que olha para o prisioneiro 

supliciado, reenviando deste modo o olhar para a cena que se desenrola no centro da 

composição. 

A analogia de postura e de construção gráfica entre os dois prisioneiros (o que amarrado 

ao poste é executado e o que aguarda a sua vez) interliga as duas figuras de forma a criar uma 

ligação semântica do “antes” e do “depois”, sendo ambos os personagens desprovidos de 

carácter, neutralizados numa mesma consistência, ambos são representação de dois momentos 

temporais de uma mesma instância.  
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[Fig.60] Jacques Callot, Les Miserès de La Guerre, 1633 (esquema interpretativo). 

 

Na [Fig.60] observa-se uma situação semelhante que semanticamente correlaciona esta 

imagem com a anterior. A introdução da figura do prisioneiro à direita da composição, 

representado numa mesma postura e em primeiro plano redireciona, em temos semânticos, a 

uma ligação a outras imagens, perturbando de certa forma o espetador, que ao aperceber-se da 

repetição desta personagem em vários episódios narrados vai criar, uma empatia e uma 

identificação com a personagem colocando o mesmo na posição do condenado, 

condicionalismo que em termos de dramatização e de fluir narrativo proporciona uma 

atividade mais imersiva por parte do espetador, que através de um certo “desconforto” que vai 

ocorrendo na temporalidade da visualização das sequências, intui e lê as imagens de acordo 

com uma especificidade expressiva do conteúdo semântico incluso. 

A disposição compositiva dos elementos representados configura a leitura da cena num 

sentido que atua expressivamente sobre a dramatização da cena, funcionando dentro da 

estrutura narratológica como meio mobilizador de conteúdo. A configuração elíptica implícita 

reforça a dinâmica de uma espacialidade confinada dentro de um limite visual que se focaliza 

para o interior da composição. O olhar do espetador não é convidado a uma dispersão ou a um 

percurso errático na leitura da imagem, mas a repousar sobre a cena central, onde os vários 

corpos pendurados na árvore materializam-se em termos plásticos num “peso” visual 

redirecionando o olhar para baixo. Em termos de temporalidade da ação, o espetador intui 

uma cena mais estática, uma suspensão temporal na ação, aumentando deste modo a 
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“atenção” sobre a cena central. A conjugação destes elementos, tanto do discurso plástico 

como do discurso conceptual, atuam de forma a proporcionar uma leitura, em termos visuais 

para descrição gravítica do peso dos corpos, e em termos de dramatização e expressividade do 

conteúdo que é canalizado semanticamente para o horror do que é narrado. 

As [Fig. 61] e [Fig.62] incidem ainda sobre o mesmo motivo. Ambas apresentam 

semelhanças no modo e na forma como se estrutura a composição e recorrem a uma 

construção visual que integra uma continuidade narrativa entre as imagens. A representação 

do prisioneiro, prestes a ser executado, que se renova, reenvia o espetador para uma posição 

que se repete, construindo desta forma um processo narratológico incluso a cada imagem que 

motiva uma leitura de duplo sentido, a leitura que intui a cena representada, a sua descrição e 

a sua narração, e a leitura que se manifesta numa acessão global mais abstrata de conteúdo 

que se projeta imageticamente fora do campo de uma visualidade. 

 

 
[Fig.61] Jacques Callot, Les Miserès de La Guerre, 1633 (esquema interpretativo). 

 

O desenho que se nomeia autónomo, em que a sua aparência é uma visualidade que se 

integra numa indepêndencia de carácter, apresenta-se, em termos formais, como uma 

construção em que se afirma como produto final. A consistência plástica é sentida num grau 

em que a visualidade adquire a leitura signíca num mesmo nível ao do ato percetivo. A 

condição de obra acabada relativiza a orgânica expressiva do discurso plástico dentro de uma 

determinada ordem e de uma lógica compositiva que satisfaz, em termos narratológicos, a 
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adequação entre a tradução do referente narrativo e o fluir expressivo da construção plástica 

que se manifestam- integrados numa mesma dimensão imagética. O desenho constrói-se, 

assim, dentro de uma orgânica convencional que estabiliza a leitura dentro de uma norma 

operativa, em que a discursividade plástica se concebe numa sedução formal e conceptual 

plenamente autónoma. 

 

 
[Fig.62] Jacques Callot, Les Miserès de La Guerre, 1633 (esquema interpretativo). 
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4ª Parte 

FICÇÕES 
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Capítulo V - A Ficção 
 

 

«Ogni Dipintore Dipinge Sè»146

 

 

 

« On doit considérer un tableau comme une 

scène, où chaque figure joue son rôle.» 

 

Roger De Piles 

 

«[…] theatricality refers to a mode of looking, a 

mode of composition, and a mode of 

representation[…]»147

 

 

 

 

 A origem da palavra ficção deriva do termo latino fingere, «representar», «modelar» e 

deu origem à palavra fingir. Deste modo o termo ficção está associado a uma construção 

imagética que se sustenta numa base que se assume como manipulatória. A ficção parte de 

uma aceitação tácita entre o emissor e o recetor148 da existência de um fingimento, de um 

simulacro da estrutura discursiva pela qual se expressa149

A ficção não se concebe como mentira, mas como um processo transformador e 

criador de uma realidade. Debruçando-se este estudo sobre a narrativa visual e a estruturação 

da construção de um discurso imagético, a discursividade ficcional assume um papel 

.  

                                                             
146 «Todos os pintores se pintam» 
147 BALL, Mieke, Reading Rembrandt, Ob.Cit., p.50 
148 «A instância do discurso é a instância do diálogo. O diálogo é um evento que liga dois eventos, o do locutor e 
o do ouvinte» 
149 «É precisamente a narração (presença de um narrador, duma instância que organiza a narrativa, a sua ordem, 
a distribuição dos pontos de vista, as elipses, etc.) que torna irreal a ficção, a apresenta como uma coisa contada, 
e não como realidade presente. A questão da veracidade da ficção (que se deve distinguir da verosimilhança) 
coloca-se então a outro nível e remete para análises de conteúdo, de modalidades de produção e de difusão da 
imagem).» GOLIOT-LETÉ, Anne, JOLY, Martine, LANCIEN, Thierry, MÉE, Isabelle-Cécille, VANOYE, 
Francis,Dicionário de imagem, Lisboa, Edições 70, 2011, p. 166 ISBN 978 972 44 1591 8 
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particular uma vez que as imagens visuais assumem por vezes uma intencionalidade de 

substituição em relação ao seu referente mas não de reduplicação umbrática da realidade, que 

funciona através de um processo de construção ilusória, sendo a ficção o modo manipulatório 

de transição no qual os diferentes discursos construtivos se agregam.  

Os aspetos que constituem a ficcionalidade de uma imagem, neste caso pictórica, 

desdobram-se em dois sentidos. Em primeiro lugar a imagem é uma dimensão expositiva de 

uma ficção que lhe é externa, ou seja, é o meio discursivo em que se processam os elementos 

que constituem a ficção e se materializa um conteúdo derivado de um motivo. Em segundo 

lugar a imagem é por sua vez uma ficção representacional, uma vez que se processa como 

estrutura ilusória, no qual a discursividade plástica da sua materialização concebe-se inclusa 

num sistema codificado de produção que funciona de acordo com estruturas comunicacionais 

e linguísticas específicas150

Especificamente à construção plástica da imagem pode-se aplicar o termo encenação

.  
151, 

que engloba os aspetos relativos à organização compositiva da ficção e funciona como uma 

distorção das convenções do discurso primordial. A ambivalência das estruturas ficcionais 

que concebem a imagem relaciona-se numa constante apropriação entre ambas, realizando-se 

no equilíbrio entre a articulação dos diversos discursos convencionais que as sustentam. Ao 

falar-se de encenação parte-se do princípio que a imagem é entendida e concebida como uma 

cena152153

                                                             
150 « […]Roman Jakobson,[…] parte da tríplice relação entre falante, ouvinte e mensagem e acrescenta, em 
seguida, três outros fatores complementares, que enriquecem o seu modelo. São eles, código, contacto e 
contexto. Com base neste sistema de seis fatores, estabelece um esquema de seis funções. Ao locutor 
corresponde a função emotiva, ao ouvinte a conotativa, à mensagem a função poética. O código designa a função 
metalinguística, ao passo que o contacto e contexto são suportes das funções fática e referencial.» RICOEUR, 
Paul, Teoria da interpretação, Edições 70, Lisboa, Lisboa, 1987, p.27 

 e deste modo, como se refere Mieke Bal, «[…]the term “scène” implies both a plot 

151 Apesar da expressão encenação datar do século XIX e estar relacionada diretamente à atividade teatral, por 
motivos de anacronismo pode ser erroneamente utilizada na abordagem e análise de obras realizadas em 
contextos históricos anteriores, deste modo o recurso a esta expressão é usada aqui por conveniência e de acordo 
com o seguinte propósito que se desvincula da sua relação ao teatro, «[…] Duma maneira geral, a encenação 
significa uma organização deliberada do espaço, uma distribuição e uma repartição concertadas dos elementos 
representados para fins dramáticos ou expressivos.» GOLIOT-LETÉ, Anne, JOLY, Martine, LANCIEN, 
Thierry, MÉE, Isabelle-Cécille, VANOYE, Francis,Dicionário de imagem, Ob. Cit., p.137 
152 O termo cena dentro da estrutura narratológica literária «[…] constitui a tentativa mais aproximada de 
imitação, no discurso, da duração da história. De facto, a instauração da cena traduz-se, antes de mais, na 
reprodução do discurso das personagens […] o que naturalmente implica que o narrador desapareça total ou 
parcialmente da cena do discurso. Isto não quer dizer, no entanto, que, por privilegiar a cena, o narrador abdique 
por inteiro das suas pregorrativas de organizador e modelizador da matéria diegética. […] No teatro, «a palavra 
refere-se ao lugar e ao espaço imaginários onde se situa a ação (a cena passa-se …»), depois uma subdivisão da 
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and its staging, its mise en scène. It also begins to introduce visuality “imaginary” and 

“distorted” enhance the fictional status of the scene, which makes it still more 

narrative[…]»154

Fundamentalmente o que se opera na construção visual, na sua componente ficcional, é 

uma série de dissimulações que se constituem num entrelaçado de motivos que se unificam na 

superfície do espaço da representação, no qual os elementos que formam a ficção tanto 

conceptuais como figurativos se formalizam numa trama, «[…] Le terme «trame» designe 

bien à la fois la structure de la représentation et la façon dont le matériau accède à cette 

représentation. L’oeuvre figurative élaborant son propre message par ses moyens propres, la 

configuration de l’ouevre, sa forme constitue et transmet son contenu.».

.  

155

Deste modo a conceção ficcional, inclusa num contexto de narrativa visual, 

operacionaliza-se dentro de uma lógica interna, que não é uma simples transferência direta a 

partir das estruturas linguísticas da comunicação verbal, como se refere Daniel Arasse, « C’est 

dans l’étude de cette mise en ouvre des «motifs» qu’une iconographie analytique se didtingue 

le plus nettement de sa pratique habituelle. Cette dernière en effet se contente en général, si 

l’on om peut dire, d’épeler le contenu de l’ouvre: traitant ingénument le tableau comme une 

texte, l’iconographe utilize son érudition livresque pour nommer successivenment ses 

éléments comme les lettres d’un mot. […] Mais il ne fait jamais que commencer à «lire» son 

contenu car il ne prend pas en considération l’unité propre de sens constituée par le mode 

d’assemblage de ces motifs à travers la surfasse de la representation.».

 

156

A leitura da imagem e a apreensão do seu conteúdo não se processa numa mesma 

dimensão como acontece na interiorização ao nível da leitura de um texto

  

157

                                                                                                                                                                                              
obra dramática (scene), definindo-se segundo critérios de unidade (tempo, lugar, ação) e de movimento (entradas 
e saídas de personagens)» IDEM- Ibidem, p. 55-56, e p.72.  

, no entanto este 

153 . Na dimensão da discursividade visual que abordamos, a cena em termos absolutos não se confinará 
unicamente a um instante especifico da ação de tempo e de lugar, podendo funcionar ambivalentemente como 
local de várias cenas sendo sobretudo uma manifestação velada do discurso do autor. 
154 BALL, Mieke, Reading Rembrandt, Ob. Cit., p.110 
155 ARASSE, Daniel, Le sujet sur le tableau, Flamarion, Paris, 2010. p.17 
156 IDEM-Ibidem, p.17 
157 Louis Marin, na sua obra Sublime Poussin, questiona a utilização do termo leitura, comparando a dimensão 
de uma leitura textual com a leitura numa dimensão visual de uma pintura, observando semelhanças, pontos em 
comum e diferenças, «Je voudrais ici évoquer rapidement et de façon programmatique, à partir de ces trois 
caractéristiques, les questions et les problèmes que pose la notion même de lecture quando elle est appliquée à 
l’ouvre de peinture et tout d’abord le problème fondamental: y a-t- il du lisible dans le tableau? Et en quoi 
consiste-t-il? Des signes au sens d’elèments discrets et identifiables dont on pourrait construir le système, 
ensemble articule et structuré d’unités en nombre fini? S’il y a des signes dans le tableau, sont-ils «lisibles»? Ne 
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desfasamento que ocorre numa temporalidade diferenciada, integra-se num todo complexo 

quando os mecanismos que constroem o discurso da visualidade se encontram e são 

simétricos com os momentos da leitura visual.  

O modo como se processa a leitura não é neutro, a influência recíproca, junto do 

espetador, entre a leitura do texto escrito e a leitura de uma imagem visual ao longo dos 

tempos afirma-se como condicionante da atividade interpretativa que se fomenta a partir da 

leitura, que, deste modo, é um reflexo da superfície conceptual do contexto social e ideológico 

em que a produção da imagem se insere e no momento do encontro com o espetador. A 

introdução do livro impresso, que possibilitou a rápida proliferação de cópias e a abrangência 

de um público mais vasto e diversificado, veio também implicar uma subtil substituição de 

uma construção mental das imagens, que, desde a antiguidade clássica, residia no processo da 

arte da memória como construção complexa de recurso a imagens simbólicas, que encadeadas 

numa teia de sentidos, configuravam um determinado conteúdo. A partir da proliferação do 

texto escrito, a construção de uma imagética mental começou progressivamente a estruturar-

se no domínio do concreto ligado à materialidade da palavra que se fixa numa presença 

visual. 

O discurso da visualidade integra os modos construtivos (a encenação, a trama, dentro 

de uma lógica específica de construção signíca e iconológica da formalização plástica da 

imagem) que se dinamiza paralelamente à construção semântica do modo verbal. A leitura 

visual integra não só o processo da apreensão visual da imagem de acordo com as lógicas do 

discurso da visualidade, mas também introduz a lógica discursiva da linguagem verbal e do 

modo de leitura verbal, apelando a um inventário signíco e semântico que se estrutura num 

domínio exterior ao da imagem, elemento que catalisa o sentido da imagem a um conteúdo 

semântico através de um momento de reconhecimento.158

                                                                                                                                                                                              
peut-on se demander si ces éléments, formes et/ou figures, sont des unités en dehors de l’énonciation langagière 
qui les declare, ou pour parler le langage de Pierce, si le representamen iconique a qualité de indépendamment 
de l’interprétant verbal qu’il determine, le problème étant alors de s’interroger sur cette relation de 
détermination, sa force et sa validité.» MARIN, Louis, Le Sublime Poussin, Ob. Cit., p.12  

 No entanto, a dinâmica interativa 

processa-se desfasada temporalmente e numa dimensão intelectual diferenciada. É nos 

158« Recognition evolves the activation of socially constructed and maintained codes of recognition which at no 
points plunge into an inner being, non-material in nature and unembodied in signs. Let it is precisely the social 
and material character of recognition which the classical account of painting, from Pliny onwards, seeks to deny. 
The concepts of “universal” visual experience.» BRYSON, Norman, Vision and Painting, the logic of the gaze, 
Ob. Cit., p.43 
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momentos de encontro dos dois modos de leitura que o sentido global dos conteúdos se 

agrega num todo. Este processo desdobra-se ciclicamente numa dinâmica progressiva que se 

vai alterando consoante as modificações que os sistemas signícos e as estruturas denotativas e 

conotativas e vão ocorrendo.  

O sentido em que uma imagem produzida pictoricamente, não só uma pintura como um 

desenho, que na sua aparência se fundamenta numa consistência representacional, na sua 

essência estrutura-se de forma ficcional. Independentemente da correspondência semântica ao 

discurso que se motiva exteriormente o discurso plástico inerente exponencia-se para além 

dos limites que semioticamente os vários atos de leitura preconizam, da mesma forma que os 

limites físicos do espaço da representação, que confinam a imagem a uma instância espacial e 

temporal, são dinâmicos e exteriorizam-se a esta suspensão material. Imageticamente, o 

instante em que a imagem se integra numa lógica em que é fração particular dum todo, a 

imagem fundamenta-se como presença e como realidade159

Este processo em que a imagem se transmuta em diferentes sentidos, é um processo 

ficcional uma vez que se constitui através de diferentes discursos que se desenvolvem 

paralelamente e/ou que se intersetam, consoante os graus de reconhecimento iconográfico que 

processam, sendo esse reconhecimento derivado de três prerrogativas: O contexto artístico e 

literário da sua produção, o contexto histórico envolvente contemporâneo à sua produção e a 

tradição artística que precede. As relações que se processam a partir destes fatores 

estabelecem as conexões que permitem a satisfação de vários graus de reconhecimento, mas 

que em simultâneo impulsionam uma discursividade que se renova hermenêuticamente, 

possibilitando deste modo o eclodir ficcionalmente de outras narrativas.  

.  

Dentro desta abrangência, procurar-se-á de seguida introduzir a dimensão ficcional na 

abordagem e análise de imagens que se distribuem por categorias de acordo com uma posição 

particular do artista, na forma como intervêm a sua discursividade, tanto conceptual como 

plástica. A questão que decorre do processo de integração da estrutura ficcional nestes 

domínios discursivos, nomeadamente os substratos de focalização160

                                                             
159 «The “effect of the real” consists in a specialized relationship between denotation and connotation, where 
connotation so confirms and substantiates denotation that the latter appears to rise to the level of truth.» BALL, 
Mieke, Reading Rembrandt,  Ob. Cit.,p.186 

 que se proporcionam a 

160 Recorda-se que o termo «focalização» deriva do conceito desenvolvido por Mieke Bal, «Focalization is the 
relation between the elements of the fabula presented in the story, and the perspective from which they are 
presented. […] The concept of focalization (here) refers to both narrative as a genre and discourse as a semiotic 
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diferentes níveis consoante a intencionalidade do discurso por parte do autor, redimensionam 

as possibilidades operativas de uma expressividade narrativa que se desdobra paralelamente a 

uma expressividade plástica. De acordo com Mieke Bal existem três níveis de discurso 

narrativo, «[…] On the level of the text, narrativization is located in the emphatic 

representation of the “activity of indifference”, on the level of the focalization, it takes place 

in the implications of both acces to viewing and self-reflection on viewing; and on the level of 

the fabula, it takes place in the figure’s internal focalization, directed “elsewhere”, refusing to 

meet the external focalizer’s eye.»161

A conectividade que se pode estabelecer entre os modos discursivos, tanto a nível 

narrativo como plástico, integrados numa estrutura ficcional, permitem um conjunto de 

variáveis de desenvolvimento e de opções construtivas que possibilitam em termos de leitura 

das imagens, a multiplicação interpretativa de um conjunto de narrativas que se desenvolvem 

paralelamente renovando-se em outros sentidos. 

.  

A abordagem que se segue distribui os desenhos analisados por três categorias 

representativas de três estruturas possíveis de desenvolvimento ficcional. As três centram-se 

na visão do autor/artista como ponto de partida, desenvolvendo-se de seguida por uma teia de 

conecções que se estabelecem entre o texto plástico e o texto interpretativo que resulta da 

relação entre a imagem e a leitura efetuada pelo espetador.  

A primeira categoria, «Do eu, o autorretrato», analisa a produção do autorretrato como 

formalização da encenação e da narrativa do “eu”, da relação ambígua que se estabelece com 

os “outros” (o espetador), que se fundamenta numa ficção consciente ou implícita de um 

sentido de existência, segundo um paradigma de visão interior, a deslocação entre a 

ideia/conceito e a matéria/forma. 

A segunda categoria, «Do outro – Retrato», analisa os modelos compositivos do retrato 

como narrativa e encenação sobre o “outro” numa configuração ficcionada da identidade 

individual e da identidade coletiva através da forma ambígua e por vezes cúmplice como se 

                                                                                                                                                                                              
system. In fact, it relates those two aspects – the narrative represented and its representation – by acting as the 
steering perspective of the events (or fibula) that is verbalized in the text by the narrator or voice. […] In 
narrative discourse, focalization is the direct content of visual signifiers like lines, dots, light and dark, and 
composition. In both cases, focalization is already an interpretation, a subjectivized content. What we see is 
before our mind’s eye; it has already been interpreted.» IDEM- Ibidem, p. 158-159 
161 IDEM- Ibidem, p.161 
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confundem autor e espetador, que se projeta em narrativas autónomas dispersas que se diluem 

da narrativa central.  

A terceira categoria, «Dos outros e dos lugares – Social e civilizacional, território e 

paisagem», integra o artista e o espetador nas relações que se operam no contexto social em 

que se inserem e em que se insere a produção das imagens. A aproximação por parte do artista 

em relação ao motivo e o distanciamento, a desmotivação interessada. A relação que se 

estabelece entre autor a obra e o público na construção de narrativas que se recriam 

subtilmente em narrativas paralelas como espelho de um determinado posiocionamento por 

parte do artista, e as relações que se processam com o “espetador” que pode atuar de forma 

cúmplice ou distanciada. 

Na impossibilidade de se realizar, neste contexto, uma análise completa e abrangente 

das situações equacionadas que estas temáticas proporcionam, a análise das imagens objeto de 

observação não se afirmam como paradigmáticas das problemáticas que se insinuam, mas 

apresentam-se como possíveis situações que se integram num universo mais vasto de 

possibilidades, no sentido de assinalar no campo existencial manifestações das problemáticas 

enunciadas. 
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5.1. A ficção Do Eu. O autorretrato. 

 

 

 

Ars utinam mores animum que 

effingere posses pulchrior in terris 

nullatabella foret.162

 

 

 

 

 

O autorretrato consubstancia-se em termos ficcionais como uma ficção sobre a 

autonomia163

O autorretrato como construção de imagem própria recorre processualmente na sua 

execução por uma visão do referente refletida no espelho. Esta situação provoca uma 

representação que é dúbia. A representação não parte do natural mas de uma imagem 

refletida, de uma distorção do real, o que em termos do discurso plástico conceptual introduz 

variáveis de conteúdo.

, a ficção em que o motivo representado se encena como representação do outro, 

quando é uma representação sobre si próprio, confundindo-se o discurso do autor, que é 

distanciado e holístico, do discurso particular e íntimo que deriva dos suas limitações. O 

autorretrato distancia-se do retrato na medida que se trata de um exercício intelectual em que 

o modelo se encena e não é só encenado A ilusão manifesta-se na medida em que a 

representação é simultaneamente a imagem de uma pessoa nos seus aspetos morfológicos e a 

pessoa em si mesmo, o movimento de fora para dentro é simétrico ao de dentro para fora, em 

que a materialização da imagem advém de uma preexistência imagética, as duas coabitam 

num instante cristalizado mas a sua génese tem origem imageticamente num espaço e tempo 

anterior à sua formalização.  

164

                                                             
162  «Arte, porque não podes tu representar o carácter da alma. Não existiria sobre a terra pintura mais bela.» 

 

163 No seu tratado De sculptura de 1504, Pomponius Gauricus refere que o retrato deve exprimir o seu assunto e 
conteúdo ex se, ou seja para fora de si. Deste modo o autorretrato funciona como um conteúdo que se representa, 
sendo simultaneamente representação e presentação. 
164 «Only by watching his own face in the mirror is the artist able to represent it. Therefore, such a representation 
is always dubious as a “natural” image, as a “perfect copy”; most probably it is reversed and thereby potentially 
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A origem do termo retrato encerra em si mesmo uma abrangência específica de 

intencionalidades, de regulação operativa e de expressão de conteúdo que o remete para um 

lugar isolado dentro da produção artística. Como se refere Édourd Pommier sobre a questão 

particular do retrato como modo representativo, indicando, «Dans l’italien du XVIe siècle, on 

voit apparaître une distinction essentielle, entre imitare, «donner límage de quelque chose», et 

ritrarre, «doner la copie littérale, trait pour trait, de quelque chose» […]. On le constate 

simultanément en Espagne et en Italie, avec la publication, en 1612, du premiere grand 

dictionnaire espagnol, qui définit le retrato comme l’image imitée d’un personage, et la 

publication, en 1612, du dictionnaire italien de l’académie Florentine de la Crusca, qui parle 

d’une «figure tirée du naturel»165

Deste modo o retrato estrutura-se numa intencionalidade de reprodutibilidade o mais 

apurada possível visando uma semelhança, uma correspondência visual entre a imagem e o 

modelo, a imagem retratada é semelhante ao retrato vivo e é um processo que se estabelece 

entre um contacto direto entre o artista e o modelo, cavata dal naturale, o que consiste numa 

relação que decorre em simultâneo, entre uma temporalidade da execução e uma 

temporalidade da intuição. Na sua dimensão plástica o retrato confina-se e é reservada à 

imagem do homem, funcionando deste modo como um testemunho existencial que cristaliza 

num instante um todo que abrange a aparência material e a aparência imaterial que a anima. 

O retrato funciona não só como reprodução da aparência mas também como poder de 

evocação. O retrato fala do que não é visível e vai para além deste, sendo este aspeto 

construído através de uma discursividade que se conecta a elementos exteriores à da 

construção gráfica, na medida em que essa construção se transmuta num discurso plástico 

específico.  

.  

O autorretrato estrutura-se na sua génese de forma semelhante, o registo gráfico e 

compositivo decorre da relação direta a um modelo que se observa, a sua composição obedece 

a um registo que temporalmente se materializa paralelamente à temporalidade da vivência 

dessa relação, no entanto a discursividade que se propaga numa ambivalência que se distribui 

                                                                                                                                                                                              
subversive of realism itself. The mirror image is by definition distorting, as Lacan was well aware when he 
elaborated the concept of mirror stage as formative of the self in alienation on the basis of that distortion.» 
BALL, Mieke, Reading Rembrandt, Ob. Cit., p.255 
165 POMMIER, Édouard, Théories du portrait De la Renaissance aux Lumières, Gallimard, Paris, 1998. p.16 
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por suspensões à medida que os fluxos de focalização se alternam entre observador e 

observado.  

Apesar de ser só a partir do século XIX que o autorretrato atinge a sua plenitude como 

temática que se generaliza e se equipara às outras temáticas pictóricas, assumindo uma 

visibilidade em que autoproclama o seu estatuto de motivo, a sua existência encontra-se 

enraizada desde o século XV, como modalidade expressiva por parte dos artistas, no entanto a 

sua produção confina-se sobretudo a um estatuto privado ou dissimulado funcionando numa 

dupla vertente intencional, como autorreflexão existencial do artista166

 

 e como veiculo de 

experimentação e de estudo de carácter plástico. Em ambos os casos manifesta-se uma 

discursividade que se proclama numa intencionalidade reflexiva da articulação entre conteúdo 

e forma que simultaneamente se movimenta paralelamente a uma narratologia de presença. 

 
[Fig.63] Durer, Autorretrato, 1491 (pormenor). 

 
[Fig.64] Durer, Autorretrato e estudos de mãos e de 

uma almofada, 1493 (pormenor). 
 

                                                             
166 A produção do autorretrato desenvolve-se com maior predominância a partir do século XVII, segundo Mieke 
Ball, de acordo com a afirmação crescente de uma consciência social por parte do artista, «[…] The self-portrait 
is a socially and historically specific form of artistic self-e, and that is flourished in the seventeenth century is not 
a coincidence. In this age emerged the self-consciousness of a class without hereditary nobility as a self-evident 
basis for self-confidence; the age also marked the rise of individualism. […]»IDEM- Ibidem p.311  
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As [Fig. 63] e [Fig.64] (Estampas 49 e 50) referem-se a dois autorretratos realizados por 

Durer e onde se pode observar o desenvolvimento de dois discursos que se constituem num 

processo formal de uma eloquência diferenciada167

O exemplo da [Fig.63] estrutura-se como uma divagação reflexiva em torno da 

constituição matérica da imagem e o seu reflexo que se constitui informalmente num sentido 

existencialista. A posição da mão, que suporta o rosto, pela sua pressão provoca uma 

deformação na face junto ao olho, alterando desta forma a configuração do rosto, situação que 

estabelece uma unidade em termos semânticos com a expressão do olhar, que pela sua 

gravidade exterioriza uma inquietação, reclinando deste modo a estrutura do discurso para 

uma impessoalidade pessoal.  

.  

O registo gráfico do discurso plástico também se manifesta em termos expressivos 

numa inquietação formalizada através da indecisão e alternância das linhas que tecem as 

marcações dos movimentos musculares e as alterações na epiderme, bem como as linhas que 

se estruturam como marcação de valores de claro/escuro como descritoras de volumetria. O 

diálogo que se dinamiza entre o fluir plástico das linhas que se entrecruzam e se sobrepõem, 

que vão construindo o tecido formal da aparência, vinculam-se a uma denotação discursiva de 

sentido informal. Esta aproximação discursiva canaliza a leitura para uma interpretação em 

que a imagem é um produto do real no instante que assume a sua imaterialidade que 

ilusoriamente só se perfaz no momento da sua ficcionalidade. Este paradoxo acaba por ser 

também o tema do autorretrato. O exercício plástico da execução encerra em si uma narrativa 

que se constrói em ciclos sucessivos de alternância entre a competência conotativa da incisão 

gráfica e o seu desdobramento denotativo, perfazendo à medida que se constrói um discurso 

que se completa no momento da sua autonomia, instante efémero porque se consciencializa 

que é ilusório e ficcional.  

A posição da mão e a expressão do rosto remete semanticamente para outra obra 

conhecida de Durer, a Melancolia 1 [Fig.65], bem como para o São Jerónimo [Fig.66], 

indicando uma recorrência a esta temática por parte de Durer. 

                                                             
167 Na obra The moment of Self-Portraiture in German Renaissance Art, Joseph Leo Koerner reflete sobre estes 
dois autorretratos de Durer segundo a perspetiva hermenêutica da realização destes desenhos como produção de 
uma autorrepresentação e interpretação. 
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[Fig.65] Durer, Melancolia 1, 1514 (pormenor). 

 
[Fig.66] Durer, Estudo para um santo (São 

Jerónimo?), 1521 (pormenor). 

 

Particularidade que reflete em termos discursivos, uma preocupação reflexiva 

introspectiva, que se exponencia numa dimensão mais intimista, no caso do autorretrato, 

expondo desta forma a construção gráfica e a própria contingência expressiva do fluir plástico 

a uma forte discursividade que procura estruturar visualmente um conteúdo semântico, que 

pelas suas qualidades abstratas apenas se pode induzir por indícios, e que na sua consistência 

formal apenas são pálidas e diáfanas verbalizações do conteúdo que emana. Deste modo o 

próprio discurso plástico assenta numa construção que acaba por ser redundante nos seus 

aspetos formativos, a procura ativa da incisão gráfica na inclusão de um esquema conotativo 

distância o propósito representativo do propósito evocativo, o discurso não se perfaz numa 

narrativa representativa de um assunto, mas sim numa narrativa hermenêutica acerca do 

assunto.  

No caso de outro autorretrato de Durer [Fig.64], a situação que se apresenta é um pouco 

diferente. O autorretrato formaliza-se numa consciência representativa que se enquadra num 

discurso objectivamente mais formal. A inclusão de outros elementos separados, como a mão 

e a almofada, canalizam a discursividade plástica para um contexto experimental. As 
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flutuações expressivas da construção gráfica relacionam-se familiarmente entre os vários 

assuntos descritos. A estratégia e o modo construtivo em que se realiza o diálogo entre a 

materialização gráfica das linhas, que se combinam em emaranhados de massas construídas e 

dependentes de orientações normalizadas de acordo com imperativos de um discurso formal 

representativo, configuram um discurso plástico, que parte da aparência formal como 

motivação. O conteúdo semântico ficcional que se segue advém de uma construção intelectual 

que reside num substracto interpretativo que é acionado à medida que os elementos se 

interrelacionam conotativamente numa narratividade interna.  

A expressividade plástica está dependente de um desígnio que se inicia como 

transcrição de sentido de verosimilhança, mas rapidamente se integram num discurso em que 

se questiona a sua pertinência. A construção do rosto das mãos e da almofada obedece a uma 

estrutura construtiva e combinatória das linhas e manchas que é idêntica. A almofada ganha 

uma consistência quase orgânica, adquirindo uma condição de prosopopeia, na mesma 

medida que o rosto e a mão ganham uma consistência artificial, através do diálogo que se 

estabelece entre os elementos e no isolamento visual, quando descontextualizados do todo, 

que a estruturação gráfica informalmente se conecta até perfazer um sentido. O contexto 

isolado em que se perfazem vai redimensionar a consolidação do discurso plástico. 

Na aparência global, nos instantes em que se formaliza o diálogo, o discurso vai-se 

estruturando a um nível semântico em novos conteúdos que nivelam as aparências a uma 

mesma condição. O discurso plástico revela-se assim como uma atividade que questiona a sua 

essência à medida que se consciencializa como ilusão. O discurso plástico individualiza-se no 

momento de impermanência em que se desconecta de um conteúdo semântico que o sustenta, 

mas é esta alternância de jogo plástico que em última instância se torna interessante do ponto 

de vista expressivo. Grande parte do discurso plástico discorre sobre a especulação ilimitada 

sobre a sua essência, num patamar inicial os elementos propagam-se numa mesma 

dimensionalidade e efetivamente numa mesma temporalidade, o conteúdo surge no momento 

da transferência em que se verbaliza, constituindo a sua aparência num assunto, que a partir 

daí se manifesta em coisa. As possibilidades especulativas da plasticidade discursiva são mais 

extensas no caso do desenho e mais amplos os seus resultados quando se fundamentam fora 

do crivo da sua exposição e visibilidade pública, como no caso da pintura, precisamente pelas 

potencialidades especulativas qua a sua materialização evidencia.  
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[Fig. 65] Caspar David Friedrich, Autorretrato          [Fig.66] Caspar David Friedrich, Autorretrato  

1800      1802 

 

Os dois autorretratos de Caspar David Friedrich [Fig.65] e [Fig.66] (Estampas 51 e 52) 

realizados com uma diferença de dois anos, representam duas posturas de abordagem 

diferenciadas. A versão de 1800 [Fig.65] enquadra-se numa lógica representativa comum e 

generalizada de uma postura adequada de retrato. O rosto que fita o espetador que materializa 

uma pose distanciada e figural encerra uma longa tradição do olhar como lugar de encontro 

entre a imaterialidade e a sua ficção. Apesar da expressão do rosto revelar uma inquietação e 

uma rigidez, provavelmente derivado do esforço do artista em manter a pose fixa em 

simultâneo que gesticula na realização do registo, a representação assume um discurso que se 

realiza numa motivação de presença. O artista simula a fixação no espaço e no tempo da sua 

imagem, marcando uma territorialidade material, a imagem é a representação da sua imagem 

no espelho, a ambivalência surge do diálogo entre os dois eus que se confrontam, o ato 

representativo é um instante de ubiquidade em que se congrega a construção representacional 

e o seu discurso plástico com o discurso ficcional sobre a identidade.  
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A versão de 1802 [Fig.66] sustenta-se numa motivação que rege a discursividade 

segundo uma intencionalidade de carácter emotivo. O autorretrato é ficcionado de dentro para 

fora, simula um registo em que o motivo é observado e não uma observação sobre si mesmo. 

A postura dos gestos que reflete uma atitude melancólica redireciona semanticamente a 

leitura para uma textualidade interpretativa que remete a imagem para um estado temporal e 

espacial que se desdobra para além dos limites da composição. A emotividade que rege o 

discurso visual condiciona o discurso plástico a uma textualidade que o fixa a um sentido, 

neste caso sobre a impossibilidade de uma pureza e objetividade representativa, a ilusão que o 

motivo da representação e o seu processo construtivo são distantes de uma subjetividade que 

o descaracteriza. A descaracterização vive num estado instável entre os limites do discurso 

plástico e a sua sustentação comunicacional. A ficção neste caso é o motivo, a reflexão sobre 

um discurso plástico que é sempre resultado de um ponto de vista, logo subjetivo. A 

encenação do autorretrato como retrato realizado por um outro exterior, como encenação da 

captação de um estado ulterior que se compadece na sua solidão. 

Situações semelhantes podem-se observar nos autorretratos de Fra Bartolomeo [Fig.67] 

(Estampa 53) e de Pontormo [Fig. 68] (Estampa 54).  

 
[Fig.67] Fra Bartolomeo, Autorretrato 1514. 

 
[Fig.68] Pontormo, Autorretrato 1525. 
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No caso de Fra Bartolomeo, o desenho reflete uma postura plástica de comproisso entre 

um discurso expressivo que tateia através de aproximações e correções reveladores de uma 

postura distanciada em relação ao motivo, onde é o processo plástico e as vicissitudes das 

problemáticas que advêm do diálogo entre o fluir do discurso formal e a sua materialização.  

O exercício representativo é a materialização de uma plástica que espartilha a leitura 

conotativa, a temporalidade é a temporalidade da execução, o registo imagético cristaliza o 

encontro de uma intencionalidade com a satisfação que a congrega em sentido. 

 

 

[Fig.69] Pontormo, A Deposição, estudo, 1525. 
 

[Fig.70] Pontormo, A Deposição, 1525 (esquema 

interpretativo). 
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O desenho de Pontormo enquadra-se num contexto diferenciado onde se integra a 

produção do autorretrato inclusa num projeto pictórico mais amplo, neste caso, o retrato do 

artista é colocado num segundo plano da composição como se tratasse de uma personagem 

interveniente na ação, funcionando como uma forma de assinatura, como marca de 

territorialidade e de afirmação de presença criativa, o artista inclui-se na ilusão ficcionando 

sobre o processo criativo e plástico. 

O desenho insere-se no conjunto realizado para a Deposição [Fig.69] e [Fig.70]. Pode-

se verificar o cuidado por parte de Pontormo na inclusão do seu autorretrato como elemento 

pertinente no fluir narrativo da cena. No estudo preparatório [Fig.69] nota-se a ausência do 

registo do seu autorretrato na estrutura da composição, sendo apenas assinalado o local, o 

espaço da sua inclusão.   

Na pintura final, como se pode observar no esquema interpretativo [Fig. 70], a 

colocação do autorretrato à direita da composição vai funcionar em termos visuais como 

importante elemento na estruturação da leitura da composição. Do conjunto das figuras que 

compõem a composição, três olham para fora da composição, elemento discursivo que 

revigora a espacialidade da composição, bem como funcionando como elemento que acentua 

dramaturgicamente um estado de inquietação e de tenção latente, situação que se insinua 

como marcador de uma temporalidade visual, de uma temporalidade da encenação.  

As três figuras colocam-se de forma a estabelecer uma relação implícita, que se fomenta 

através dos gestos e da sua distribuição espacial na composição, à esquerda, ao centro e à 

direita, sendo esta última a autorretrato de Pontormo, que é a única que fita diretamente o 

espetador, ao contrário das outras que olham para além do espetador. Este diálogo com o 

espetador altera por instantes a dinâmica ilusória da narrativa, inserindo um contraponto 

semântico que descompensa a leitura da espacialidade. O espaço fica comprometido a um 

discurso que se estrutura semanticamente noutra dimensão que não ao discurso narrativo 

estruturante.  

O artista representa-se numa dupla existência, a sua presentificação no tempo do 

espetador, através da sua imagem que vive e se relaciona com o mesmo no momento do seu 

encontro, e a existência num tempo ficcional que é imutável, o tempo que semanticamente se 

congrega no encontro dos discursos plástico e conceptual. Ambas funcionam como ficções, a 

identificação que ambiguamente se estabelece entre espetador e a imagem do rosto que o fita 
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redimensiona a posição do espetador à posição de interveniente na ação, ou a um nível mais 

complexo à intuição de uma imagem espelhada, o artista e o espetador observam-se 

refletidos168

 

. 

 
[Fig.71] Carraci, Autorretrato, 1583 

 
[Fig.72] Ingres, Autorretrato, 1822 

 

O autorretrato como exercício plástico surge também como um processo ficcional que 

encerra em si mesmo um ciclo de discursividade que alberga duas vertentes, uma 

experimentação plástica de efeitos como descritores de transferência semântica entre a 

materialidade do visível e uma semântica de existência impressa no gesto e na pose e uma 
                                                             
168 O exemplo mais notável desta relação entre imagem representada e imagem espelhada é sem dúvida «As 
meninas» de Velasquez. O confronto entre o espaço da representação como configurador de espaços reais e 
ilusórios e a ambiguidade que decorre da sua interpretação no qual todos cabem na mesma estrutura ficcional. O 
espetador relaciona-se ambiguamente com a figura de Velasquez que nos olha diretamente como se estivesse a 
observar o modelo que pinta, transformando deste modo o espetador no motivo, no entanto as figuras que surgem 
desfocadas no espelho ao fundo são as imagens do rei e da rainha, canalizando semanticamente para uma ação na 
qual o artista está a olhar para o rei e para a rainha, transformando deste modo a espacialidade que se projeta 
para cá da composição num espaço em que coabitam o espetador e as figuras reais, que ambiguamente se 
confundem. 
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reflexão autocrítica sobre o efémero da existência e a materialidade da imagem como ofício e 

motivador dessa discursividade, de um discurso sobre o motivo sem ser por palavras. 

 

 
[Fig.73] Rembrandt, Autorretrato,1629 

 
[Fig.74] Quentin de La Tour, Autorretrato, 1770 

 

Nos autorretratos de Carraci [Fig.71] e (Estampa 55), Ingres [Fig.72] e (Estampa 56), 

Rembrandt [Fig.73] e (Estampa 57), Quentin de La Tour [Fig.74] e (Estampa 58), podem-se 

observar algumas destas situações. O carácter por vezes íntimo da realização destes desenhos, 

que se formalizam como experiências por vezes lúdicas, onde a manipulação dos elementos 

plásticos se conjuga com uma discursividade conceptual que opera numa dimensão ficcional 

sustentada numa intencionalidade e num propósito que se afasta de uma mera representação. 

A interação entre o discurso plástico e a sua experiência imagética, que resulta da própria 

materialidade da sua presença física, renova a pertinência plástica da imagem como presença, 

apontando essa materialidade palpável da imagem como uma narrativa de presença que 

afirma a sua existência e de permanência além do tempo, não pela imagem que produz mas 

pela sua marca como ato. 
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Deste modo a consciência do ato ilusório que combina os elementos plásticos, as linhas, 

as manchas, as incisões gráficas dos meios riscadores, de forma a organizar uma imagem é 

um dos temas destes autorretratos, que se finalizam num discurso semântico que ironicamente 

só se formaliza no instante em que a ilusão se concretiza, situação que se subentende na 

expressão dos sorrisos de Carraci e de Quentin de La Tour, e nos olhares, esvaziado de 

Rembrandt e crítico de Ingres.  

O desenho de Carrici [Fig.71] é dominado por uma cadência gráfica de linhas oblíquas 

que se organizam tanto como construtivas das pilosidades (barba e cabelo) como da marcação 

volumétrica da face e dos efeitos lumínicos sobre a superfície do rosto, criando deste modo, 

em termos visuais, uma unidade plástica que reforça um sentido material e de solidez da 

imagem. A leitura é, em termos semânticos direcionada para uma presença corpórea que 

extravasa para além dos limites do desenho (a ausência de fundo é notória, o rosto de Carraci 

ocupa a totalidade do espaço da representação) numa afirmação de domínio e de vitalidade, 

que reforçada pela expressão do rosto que sorri, indicia uma pose de triunfo que no entanto 

não se conjuga com a expressão do olhar que se afasta desta emotividade através de um 

registo ausente e melancólico. Esta ambiguidade exprime em termos interpretativos as 

incidências da construção plástica dentro de uma narratividade que se constrói em redor de 

um motivo. A imagem como materialidade e como invocação é triunfante sobre a 

inevitabilidade da morte porque a imagem permanece para além da vida do artista 

cristalizando um instante que é testemunho de uma presença e também testemunho de um ato 

existencialista, a da conceção do desenho, mas é simultaneamente um fracasso porque a 

imagem é um produto ilusório e ficcionado de uma certa realidade que é efémera, uma vez 

que se fundamenta de acordo com um circuito específico de uma discursividade que não é a 

que institucionaliza o contexto real da imagem.  

O autorretrato de Ingres é um exemplo de uma plasticidade que é domínio de uma 

afirmação total do sistema ilusório que a promove. O fluir do discurso plástico é simétrico ao 

do discurso conceptual, a imagem na sua plasticidade é a sua concretização, uma vez que a 

leitura semântica é satisfeita na mesma medida da sua objetivação ficcional. A expressão 

gráfica da linha e da mancha organizam-se numa cadência que integra e sintetiza os elementos 

que descrevem e que narram, a marcação dos elementos que compõem o rosto e os cabelos 

desenvolvendo-se numa mesma expressão gráfica que a marcação de valores de claro-escuro, 
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dotando desta forma a imagem de uma unidade plástica que reforça a sua condição de 

ilusão169

Ao contrário das convenções de pose canónicas do retrato, que se estilizam 

normalmente numa fixação do imutável, favorecendo uma estabilidade visual do retratado 

como narrativa de uma temporalidade que se fixa e que permanece num espaço que se 

perpetua temporalmente, este autorretrato de Ingres desenvolve-se numa subtil dinâmica 

visual que encaminha semanticamente a leitura para uma vertente que redimensiona o motivo 

da representação. Mais que a representação do seu aspeto, Ingres representa uma imagem 

intelectual da sua condição de artista. O artista representa-se entre dois instantes, o do olhar 

para o motivo que está representar e o ato de desenhar que se intui pela inclinação da cabeça 

que se direciona para baixo em direção ao suporte do desenho, o olhar é um instante fugaz 

que dinamicamente se imobiliza mas que de seguida se irá baixar para se focar no desenho 

que se executa. 

.  

Situação que aponta para um domínio da vertente plástica como discurso que se 

apropria do motivo é exemplificada no autorretrato de Rembrandt [Fig.73]. O desenho 

desenvolve-se como numa narrativa de uma transfiguração da materialidade, da materialidade 

plástica que ganha sentido no exato momento em que tenuamente se estabiliza no limite 

máximo em que a sua função descritiva se contém. As construções das manchas que 

configuram a aparência da forma materializam-se numa dimensão quase exclusiva da sua 

presença, a fronteira entre a consistência visual e existencial e a verbalização do que evocam, 

decorre numa dinâmica que projeta a leitura e o entendimento do conteúdo semântico para um 

                                                             
169 Américo Marcelino em Da semelhança no Desenho, Representação e Dispositivos Ópticos em Imagens 
Desenhadas, partindo da argumentação de Hockney, o qual se refere como a «evidência visual» relativa ao uso 
generalizado de dispositivos óticos por parte dos artistas e em particular no caso de Ingres, especula sobre a 
possibilidade da série de retratos realizados por Ingres terem sido realizados com o auxílio de dispositivos óticos, 
nomeadamente a câmara lúcida. Apesar de esta possibilidade introduzir uma dimensão artificial e de uma 
mecanização do desenho não implica necessariamente a destituição de uma componente de discursividade 
plástica por parte artista, como Américo Marcelino se refere, «Porém, a questão que permanece em aberto é a de 
saber se essas características de verosimilhança e realismo não constituem apenas e só um dos traços distintivos 
do próprio estilo de registo quase fotográfico de Ingres, mais do que um indício do uso efetivo da ótica no seu 
trabalho. O facto de um desenho revelar correção e fidelidade não subentende necessariamente uma implicação 
da ótica; nem tão pouco, refira-se, o facto de se usarem meios óticos na sua execução é uma garantia de 
semelhança. O argumento torna-se circularmente vazio e, portanto, inconclusivo. Por um lado, a dedução de que 
uma imagem muito realista revela indícios da utilização de meios óticos não se aplica aos infindáveis casos de 
realismo em que se sabe que essa utilização não ocorreu. Por outro lado, circunscrever apenas os casos de 
verosimilhança a uma questão de ótica implicaria excluir ou secundarizar muitos outros fatores e recursos, por 
ventura bem mais determinantes na construção de representações fidedignas.» p.256-257 
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patamar interpretativo que questiona o próprio sentido do que é representado. O ritmo das 

manchas obedece a um imperativo do discurso plástico que se descreve através de uma 

gestualidade fundamentada não só numa descrição da aparência mas também numa 

textualidade de dimensão hermenêutica.  

O aspeto informal das manchas que marcam a consistência matérica do corpo, e que se 

prolongam para o rosto e cabelo bem como para o espaço envolvente da figura, funcionam 

num sentido de simultaneidade de presença, de presença meramente plástica e como descritor 

formal. A interrupção abrupta do retângulo branco na transição entre o corpo e o rosto 

apresenta-se como uma solução plástica de forma a convencionar o discurso a uma lógica 

interpretativa em que a dimensão representativa e presentativa convivem. Esta interrupção 

permite a recriação instantânea por parte do olhar de uma espacialidade que se mobiliza num 

sentido de síntese, o qual funciona como estímulo agregador de uma leitura da imagem que no 

seu todo perfaz a figuração e a gestualidade do processo construtivo. A distinção abrupta entre 

o lado esquerdo do direito da figura em termos de atuação plástica proporciona em termos 

visuais uma leitura emotiva que reforça uma plasticidade da imagem em detrimento de uma 

descrição identitária figural. O rosto que apresenta uma expressão de surpresa em conjugação 

com a construção quase informal do olho esquerdo (descrito numa mancha que sintetiza olho 

e pálpebra) estabelece semanticamente esta ambivalência de sentido, o autorretrato é o motivo 

que exponencia uma narratividade do fazer, do exercício plástico. 

O autorretrato de Quentin de La Tour [Fig.74] apresenta uma construção que concebe 

plasticamente a sua imagem depurada de artifícios conducentes uma formalização idealizada 

do motivo170

A figura assume a mesma dimensão plástica da matéria do suporte contudo sem fazer 

parte da mesma consistência física material. Através da representação incompleta do rosto que 

ilusoriamente imerge do fundo, sem contudo fazer parte da mesma materialidade, formalizada 

.  

                                                             
170 Contemporâneo de La Tour, Louis Tocqué, pintor de retrato é apologista de uma intencionalidade realista 
escrupulosa em detrimento de uma idealização do modelo, referindo-se, «La plupart des peintres […] croiront 
devoir employer l’art pour corriger ces défauts de la nature, et dans l’espoir de plaire, ils grandiront les yeux, 
diminueront le nez et la bouche et perdront insensiblement l’ensemble de la tête du côté de la ressemblance. Et 
pourquoi cela? Parce qu’une partie prend toujours sur l’autre… Je le redis encore: ne vous écartez jamais des 
formes, si désavantageuses qu’elles soient: la beauté du pinceau peeur prêter des grâces.»Pommier, Théorie du 
portrait, Ob. Cit., p.341. Neste contexto, esta aparente submissão ao modelo real e a preocupação de uma 
verosimilhança no contracto que se estabelece entre o discurso plástico e o motivo, encerra num nível menos 
superficial uma intencionalidade que prima o discurso plástico como grande motivador do trabalho do artista, e é 
dentro deste jogo de contextos e de conteúdos que em parte o desenho de La Tour se desenvolve. 
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através da subtil descrição do pescoço que se insinua do lado direito e que, desta forma, 

redireciona a leitura para a intuição de uma dupla espacialidade. A construção da imagem é 

concebida de forma a ser perceptível essa ambivalência. A bidimensionalidade da imagem e a 

perceção tridimensional do rosto que “sai” do suporte constroem a imagem de acordo com um 

princípio que integra estas duas dimensões discursivas numa mesma dimensão existencial, 

reafirmando, de forma consciente, o recurso ao artifício ilusório como componente do 

discurso plástico e não como textualização do engano. O olhar que fita o espetador e o sorriso 

quase irónico que marca a expressão facial reforçam em termos narrativos a ironia subjacente 

ao que invoca a imagem, a alegria do momento que fica registada como momento efémero 

mas que se perpetua através da materialidade que constrói essa ilusão.  

 O autorretrato como exercício ficcional elabora uma encenação de uma narrativa de 

existência segundo um paradigma de visão interior. A deslocação que o artista perfaz, entre a 

posição de observador e de observado, entre intervenção como autor e como motivo 

referencial, afirma-se num movimento perpétuo de alternância sem se fixar numa 

permanência. É uma narrativa de uma transformação e de uma alteração que se materializa e 

se fixa numa consistência corpórea através do ato plástico do desenho mas que se dinamiza 

em simultâneo numa narrativa de uma transformação da matéria em ideia através da 

conceptualização do discurso da visualidade. O autorretrato, como o retrato, é um exercício de 

construção plástica no qual o artista executa um registo através de uma observação 

exacerbada de exigências a nível da visualidade. A visualidade integra-se numa mesma 

temporalidade da dimensão operativa da atividade que capta a forma e a fixa num instante de 

intemporalidade e de uma permanência. Resultado que advém do paradoxo do carácter 

ambivalente em que o artista se posiciona, como o que observa ou como o que é observado.  
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5.2. A ficção do outro – O retrato. 

 

 

«Un portrait de mon invention, selon mon imagination.» 

Vasari 

 

«… Every portrait that is painted with feeling is a 

portrait of the artist, not the sitter. The sitter is merely an 

accident, the occasion. It is not he who is revealed by the 

painter; it is rather the painter who, on the coloured 

canvas, reveals himself.» 

Oscar Wilde 

 

 

 

Leonardo da Vinci ao fazer referência ao trabalho do poeta, dizendo «Si tu veux 

definir la function propre du poéte, tu trouveras qu’il n’est autre chose qu’un ramasseur de 

biens volés à diverses disciplines, don’t il fait un composé menteur et, si tu veux l’exprimer 

plus civilement, un composé fictif.»,171

Esta questão resume o programa discursivo do retrato desde o Renascimento, a questão 

da pura ilusão da representação e a especificidade do retrato e a consistência mágica da 

imagem que ancora nos primórdios da construção imagética do cristianismo

 e comparando com o trabalho do artista plástico, 

atividade que se eleva na medida em que o pintor vai mais além que o poeta, porque capta a 

alma do retratado numa representação do que não se vê e não só a captação da aparência do 

retratado e a sua essência no que se liga a uma consistência corpórea e a uma condição 

psicológica.  

172

                                                             
171 POMMIER, Édouard, Théories du portrait, Ob. Cit., p.65 

. O retrato 

172 A resolução do problema iconoclasta da representação do divino. Deus não se representa materialmente pela 
sua superioridade identitária, no entanto Cristo como a encarnação de Deus na condição humana é representável, 
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captura a essência do retratado, conferindo uma imaterialidade à imagem, que se exponencia 

para além da temporalidade matérica da sua existência. Esta expressão construtiva 

fundamenta-se em pleno Renascimento como construção ilusória, através de um artifício que 

elabora um texto plástico que vincula a imagem a uma imagética encriptada de outros 

sentidos, imagem da verdadeira essência que se formaliza numa imaterialidade abstrata173

 A construção plástica que se desdobra ficionalmente num discurso autónomo e 

codificado, afasta-se de uma preocupação de descrição do natural, o retrato afirma-se na 

essência de um processo intelectual que sistematiza os processos representativos a uma 

narrativa de codificação social

. O 

retrato funciona num duplo sentido, como imagem verbalizada do motivo e como imagem do 

não verbalizado do motivo, construindo-se como uma narrativa cifrada.  

174

Leonardo na conceção artística que teoriza sobre o retrato, indica que a representação do 

rosto deve obedecer a uma busca do equilíbrio resultante das belas formas, que devem ser 

selecionadas dentro dos exemplos catalogados como ideais. O rosto é a soma das parcelas que 

o compõem, e essas parcelas devem ser compostas de acordo em conjugação com a sua forma 

mais perfeita e adequada

. 

175

                                                                                                                                                                                              
permitindo deste modo a proliferação representacional da imagem de Cristo destituída de um carácter mágico 
mas como representação figural de uma presença corpórea, na sua dimensão humana. « Una de estas imágenes o 
hipóstasis, además, resultaba de la unión de dos “naturalezas”, “substancias” o “esencias” (divina e humana) en 
una misma figura o persona. La naturaleza humana, al poseer un cuerpo, dota de visibilidade a la naturaleza 
divina. Por tanto, Cristo es la hipóstasis o manifestación visible de la divindade. Por el contrario el Padre es su 
manifestación retrotraída o invisible a la que sólo se puede aludir a través de figuras alegóricas que sugieren los 
infinitos poderes creadores y dettructores del Dios […]Las imágenes del Padre son sempre alusivas. Las del Hijo 
son naturalistas, imitativas; son retratos humanos puesto que Dios asumió la forma de un hombre (sin que esta 
asunción limitara en modo alguno su divinidad).» AZARA, Pedro, El ojo y la sombra, Una mirada al retrato en 
Occidente, Gustavo Gili, Barcelona, 2002. p. 66  

. Mas a idealização parte da observação do real, é de ordem 

173 «Vasari fixa donc, dans ses deux lettres, la théorie d’une nouvelle forme de portrait: un portrait savant, qui 
associe à la image au naturel du personage un texto écrit dans une langue de signes, une sorte de code, qui fait du 
portrait un récit historique. » POMMIER, , Édouard, Théories du portrait, Ob. Cit., p.91 
174 Giovanni Lommazo no seu tratado Idea della tempio della pintura (Milão 1591), refere-se ao retrato como 
tendo uma função de registo de memória através da perpetuação da imagem, sendo reservado a príncipes e a 
personagens exemplares que sejam um exemplum virtutis, como na antiguidade clássica. Na conceção do retrato, 
Lommazo indica vários procedimentos, a aproximação a uma representação da “qualidade” do seu modelo, ou 
seja o carácter ligado à sua dignidade e estatuto, à sua função ou ainda à sua atividade. Deste modo os atributos 
conferidos estão de acordo com o estatuto social do retratado, «[…] Lommazo aplique ainsi au portrait la notion 
du decorum, cette convenance dont Léonardo de Vinci avait donné une parfait définition :«Que ler oi barbu, 
plein de gravite dans l’air et les vêtements […]. Les gens de basse condition doivent  être mal parés, en désordre 
et mérisables […] avec des gestes vulgaires et tapageurs.», IDEM, Ibidem, nota 149, p.133 
175 Leonardo refere-se nos seus livros de apontamentos aos métodos corretos de articulação entre a representação 
ao vivo do referente sujeita ao impulso emocional do instante e a posterior correção no atelier, reformulando o 
nariz, os olhos a boca etc, de acordo com um modelo existente catalogado. «If you want to acquire facility for 
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natural, são as formas corretas selecionadas como os exemplos representativos de uma 

determinada forma de nariz ou boca. Segundo Leonardo o artista deve compor mentalmente e 

articular os diversos componentes e as formas de acordo com uma adequação a uma postura 

correta do representado. A postura correta depende diretamente de uma expressão adequada 

das “paixões do sentimento”, e uma adequação da representação “dos movimentos da alma”, 

não numa idealização abstrata que emana de uma intelectualização e que é irreproduzível, 

mas sim na expressão exterior de uma “naturalização” dos sentimentos.  

O retrato não se limita a um registo factual ou de uma narrativa descritiva do aspecto 

mas a uma consciente encenação artificial do motivo como expressão externa em que o 

visível é a aparência de uma emoção interior de categoria mental, que extravasa os limites 

físicos da forma mas simultaneamente manifesta-se na simplicidade de uma experiência que 

reside na observação da natureza, na busca do gesto natural ideal. 

A composição deve obedecer a procedimentos específicos condizentes com a referida 

adequação a uma postura, nomeadamente, a posição do corpo, do rosto e das mãos. Se existe 

a procura de um gesto natural, a sua importância assume-se por uma intelectualização fiel à 

observação do natural e não a uma conceção mental idealizante de uma forma que não o é 

mas deveria o ser, no entanto a conceção final não concebe o retrato como um instantâneo de 

uma captação do movimento natural, aponta sempre para uma coreografia encenada.  

O espaço do retrato é sempre um espaço cénico que se fundamenta na cumplicidade 

com o espectador, ou o espectador “participa” como interveniente ou surge como elemento 

perturbador num sentido de uma surpresa para “ambos”, e finalmente como observador 

distante e ausente. 

Normalmente encontram-se três géneros de retrato: o retrato visto de frente; de perfil ou 

a três quartos176

A construção de um olhar é uma situação recorrente no retrato, uma vez que por razões 

emotivas é um elemento relacional com o espectador, e como meio condicionante de uma 

. 

                                                                                                                                                                                              
bearing in mind the expression of the face, first make yourself familiar with a variety of several heads, eyes, 
noses, mouths, chins and cheeks and necks and shoulders: And to put a case: noses are from 10 types […] In full 
face they are of 11 types; these are equal thick in the middle[…] When you have cast a glance at the face of the 
person you which to draw, you can look in private, which nose or mouth is most like[…]» VINCI, Leonardo da, 
The notebooks of Leonardo da Vinci, New York, Dover Publications, 1970, p. 288 
176 Segundo a terminologia de Francisco da Holanda: Fronteiro – frente; Meio rosto – perfil e Traçado – Três 
quartos. 



227 
 

orientação do sentido do mesmo. A forma como se apresenta e se concebe é responsável pela 

construção e pela definição de um espaço, de um espaço interno e de um espaço que se 

exterioriza à composição, sendo estas construções múltiplas de recriação de espaço formador 

de uma intuição temporal. O olhar que fita o espectador [Fig.75] recria um espaço que se 

estende para fora do desenho mas que é emocionalmente comum ao espectador, remetendo 

para uma temporalidade que na sua duração convive com o instante da perceção. 

Processa-se um momento narrativo que se concebe na interiorização por parte do 

espectador do momento que é e uma temporalidade que se distende e que se concentra num 

ponto “congelado”. O olhar que “olha” dentro (aquele que olha para algo dentro do desenho 

ou para algo fora do desenho), remete para um tempo que ocorre dentro do desenho, para uma 

temporalidade que “permanece” e que fortalece a expressão de uma narrativa que se constrói 

num ciclo interno. 

 

O espectador neste caso não “participa” na cena, distancia-se, encena-se como um 

intruso que observa, que surpreende, congregando a convergência de dois tempos que se 

manifestem em simultâneo no instante do “encontro” entre o “tempo” do espectador e o 

“tempo” do desenho. O olhar “ausente” [Fig.76] convoca o espectador para uma introspeção, 

a um “mergulhar” no espaço da composição no sentido contemplativo sem no entanto o 

  
[Fig.75] Leonardo da Vinci, Estudo preparatório para 

cabeça feminina, 1483-86 

[Fig.76] Leonardo da Vinci, Retrato de Ginevra 

de’Benci, 1474 
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convocar a “participar” nele. O orientar do olhar para “dentro” da composição, para o seu 

“interior”, reforça a presença de um espaço íntimo confinado aos limites do desenho mas que 

se distende numa temporalidade do “imutável”. 

No retrato de Isabelle D’Este [Fig.77] (Estampa 59) executado por Leonardo da Vinci 

estrutura-se compositivamente como um retrato de perfil, no entanto o corpo apresenta-se a 

três quartos o que provoca uma determinada dinâmica espacial e temporal sugerida pela 

ligeira tenção da mão que enuncia um movimento que tem início e que se reforça no olhar que 

se projeta para fora dos limites do desenho, que não sendo totalmente ausente apreende “algo” 

exterior à composição que não é dada a ver ao observador, reencaminhando a direção do olhar 

do espectador novamente para o interior da composição. O retrato de perfil concebe-se numa 

consistência discursiva que distancia emotivamente o espetador do retratado. O olhar projeta-

se para fora da composição num alheamento em relação ao espetador, focando a sua atenção 

numa espacialidade dimensionalmente ausente.  

A estrutura gráfica que exterioriza o discurso plástico na conceção do desenho assenta 

numa formulação complexa da articulação dos elementos que o constituem. Elementos que se 

subordinam a conceções que se refugiam numa abstração intelectualizada que pretende ser 

fiel a uma emotividade expressiva contida, mas espelho de uma emoção mental expansiva. A 

conjugação da linha com a mancha respeita uma regulação em que vivem independentes uma 

da outra. Destacam-se três expressões gráficas (a linha, a mancha e o traço)177

O rosto é delimitado por uma linha de contorno contínua e “melodicamente” constante, 

que define estruturalmente toda a configuração do perfil do rosto, acentuando uma 

consistência corpórea através do seu rigor e presença. 

 que atuam com 

propósitos diferentes e que se articulam num discurso plástico de narrativas paralelas, criando 

assim uma expressão unitária como resultado de uma diversidade. 

                                                             
177 O traço surge aqui como uma subdivisão da linha, num sentido de distinção da linha como elemento 
construtivo que remete tanto para o exterior do desenho (linha atuante num reconhecimento da forma) ou para o 
interior do desenho (traço como garatuja, como elemento isolado e abstrato). 
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[Fig.77] Leonardo da Vinci, Retrato de Isabella D’Este, 1500 (esquema interpretativo) 

 

A consistência plástica da linha destaca claramente a figura do fundo, esta forte divisão 

remete a leitura para “dentro” da forma, acentuando uma presença que não se subordina ao 

espaço envolvente, relegando-o para um papel secundário de “suporte”. No entanto esta forte 

delimitação do contorno não se verifica de igual modo em todo o discurso plástico. O uso da 

mancha178

                                                             
178 O conhecido e devidamente divulgado Sfummato de Leonardo. 

 surge com dois sentidos, por um lado como descrição da volumetria das formas 

através de uma variação tonal, por outro como aplicação de um sistema de valores na 

descrição dos comportamentos da luz sobre as superfícies da forma. Se formalmente e 

plasticamente estas duas intencionalidades se integram, os princípios que os norteiam são de 

natureza diferente. A variação tonal na descrição volumétrica afirma-se pela rejeição a um 

carácter linear, sobretudo de linha de contorno, que procura não “fechar” a forma, uma vez 
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que as “passagens “ suavizam-se integrando o espaço envolvente e a forma, e impelindo a 

leitura para um estado relacional entre “fora” e o “dentro” da forma. Contudo a variação tonal, 

na descrição dos volumes é um processo de abstração plástica, é um recurso expressivo que 

remete diretamente à realidade bidimensional do suporte, que é reconduzido a uma presença 

no sentido em que se enquadra no contexto de um discurso conceptual. A construção da 

mancha como descrição das variações lumínicas constrói-se integrada, mas afirma-se como 

condutora e diretriz dos limites e da amplitude da mesma. A subtileza com que se integra e se 

anuncia não depende de um fenómeno atmosférico observado, mas sim de uma projeção e 

intensidade de uma luz intelectualizada, produto de uma correspondência mental e não de 

uma correspondência a uma descrição preceptiva do visível179

O traço que é um elemento gráfico da mesma natureza da linha

.  
180

A agitação que o norteia revela uma fragilidade no conflito indeciso com o espaço, mas 

reforça a sua posição em busca da definição de limite sem ser contorno, mas como expressão 

de um processo que visa uma deteção do limite. Esta estrutura gráfica resume os impulsos 

narrativos subjacentes à pontuação de diversas temporalidades inerentes à composição. A 

linha que se afirma como espaço sublimado do traço, constrói-se numa narrativa do 

“aspeto”

 surge aqui numa 

situação intermédia entre a linha e a mancha. Se a linha se afirma como reguladora inflexível, 

o traço estrutura-se numa indecisão controlada.  

181

O traço pela sua gesticulação e pela sua “elasticidade” afirma-se numa narrativa que 

visa um sentido de efeito, a linha submete-se a um percurso, a uma construção de sentido 

“aspéctico”, o traço exprime-se independentemente da forma, afirma-se por uma regulação 

, da forma num sentido de conceção de “contorno ideal” em que a expressão 

gráfica é diretamente dependente da uma expressão interna de espaço plástico ligada a um 

discurso conceptual, que submetida a um projeto de equivalência, em relação ao referente, 

mas que se materializa numa profunda abstração plástica.  

                                                             
179 O próprio Leonardo refere nos seus livros de notas, qual o ângulo correto das incidências da luz sobre o rosto 
e a correta localização das sombras, o que implica que qualquer que seja a situação ou contexto, a formatação 
das sombras e da luz obedecem a uma mesma ordem, o que reforça a conceção de “encenação” em que estas 
composições se subordinam. 
180« La différence entre la ligne et le trait n’est pas affaire de continuité ou de discontinuité, non plus que 
d’épaisseur: comme le signifie la langue, elle est avant tout de nature indicielle. On ne peut dire d’une ligne, 
comme on le fait d’un trait, qu’elle est « de crayon», ou de pinceau: force est d’en passer, pour ce faire, par la 
mediation du trace («une ligne trace à la plume, ou au crayon»).» DAMISH, Hubert, Le trait du trait, Paris, 
Éditions de Réunion des musées nationaux, 1995, p.143 
181 Aspecto, do latim aspicere : observar. 



231 
 

interna da expressão do desenho, a linha é o meio de relato do contorno na descrição da 

forma, a linha orienta-se num sentido de reprodução. O traço cria um “efeito”. 

A linha relata um contorno, exprime uma forma concreta, o traço cria um “efeito”, 

remete para uma aparência, neste caso na construção de uma descrição de volume e de 

sombra, mas esta correspondência só é satisfeita pela presença reguladora e pela sua 

articulação da e com a linha. O traço reconduz para uma narratividade geradora de uma 

produção plástica interna ao próprio desenho. 

Partindo desta conceção no qual a produção do retrato se desenvolve de acordo com 

uma construção discursiva que se fundamenta, em última instância, numa motivação que 

“transporta” a plasticidade representativa do referente, num processo de adequação a um 

modelo conceptual, que ficciona sobre a imagem e o seu conteúdo, enquadra-se a questão 

sobre o modo como o discurso plástico interage com a ficcionalidade que se realiza sobre a 

imagem em termos de uma narratologia visual.  

A aparente deslocação motivacional que a produção do retrato manifestou no decorrer 

dos séculos seguintes ao Renascimento não se modificou de uma forma tão explícita como as 

transformações a nível formais por vezes aparentam. As questões presas a noções de realismo 

e de verosimilhança enquadradas em estruturas compositivas e formais não abdicaram dos 

pressupostos motivacionais e imagéticos que a questão do retrato encerra.  

O sentido de uma pose que reflete uma ideia, pela força e poder em que reside a imagem 

do rosto, subalterniza o discurso plástico a um discurso das ideias que tão profundamente 

enraizado se manifesta implicitamente, independentemente de uma textualidade plástica que 

se apoia num outro sentido expositivo. 

Duas das mais conhecidas séries de retratos, a realizada por Hans Holbein, o novo que 

se encontra na Royal Collection em Widsor e a executada por Jean Clouet sobre a corte dos 

Valois sob a égide de Catarina de Médicis, sintetizam o vocabulário e uma textualidade 

imagética que caracterizam a produção do retrato como uma ficção sobre a existência e sobre 

o poder. 

A adjetivação “realista” que se associa a estes desenhos manifesta-se a partir de uma 

leitura da aparência, uma vez que a lógica percetiva se adequa a um raciocínio que satisfaz a 

intuição de uma verosimilhança. A identificação e o reconhecimento perfazem a 

intencionalidade imitativa como se estivesse em presença do modelo vivo, no entanto o que se 
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verifica é uma construção complexa de sentido ilusório, na qual a articulação do discurso 

plástico, na sua textualidade, integra os vários níveis que satisfazem a mimèsis e uma 

idealização de beleza182

O elevado grau de complexidade operativa integra subtilmente uma proposta velada, 

não é o realismo da imagem que fascina mas sim a lógica de um discurso que integra forma e 

conteúdo dentro de uma narratologia visual. A imagem do retratado não é idealizada na 

construção aspética, mas o discurso plástico é idealizado na sua textualidade. Paradoxalmente 

a narrativa de uma visualidade reside hermenêuticamente na sua presença e não tanto numa 

narrativa de reconhecimento.  

.  

A estrutura plástica da construção gráfica manifesta-se numa objetivação precisa de 

articulação entre os elementos que se constituem como descritores e como narradores das 

formas, a subtileza do discurso plástico reside na integração destes elementos num todo 

lógico.  

Ao observar a [Fig.78] (Estampa 60) e [Fig.80] (Estampa 61) de Holbein e a [Fig.79] 

(Estampa 62) e [Fig.81] (Estampa 63) de Jean Clouet, verifica-se uma semelhança na 

estratégia compositiva bem como no resultado visual que se formaliza consentâneo com uma 

mesma projeção imagética do discurso visual. No entanto observam-se diferenças no grau de 

envolvimento do discurso plástico a nível de uma concretização visual. 

A uniformização plástica nos desenhos de Holbein atinge um grau mais apurado de 

unidade que os desenhos de Clouet, situação que se pode observar na construção dos cabelos 

e dos adornos dos retratados. No seu aspeto os desenhos de Holbein encenam-se “mais” 

ilusórios, a plasticidade das linhas e manchas que constroem e descrevem a figura do retratado 

encontram-se presentes num mesmo nível de “textualidade”, as incisões gráficas 

performativas das linhas que descrevem os cabelos e o rosto orientam-se por um sentido de 

equivalência à consistência matérica que corresponde a uma visualidade do modelo real e 

vivo183

                                                             
182 A questão que se relaciona com o ritrarre (copiar fielmente o real tal e qual ele se apresenta aos nossos olhos) 
e o imitare (corrigir o real até atingir a perfeição possível). 

. 

183 De acordo com Américo Marcelino, sobre estes desenhos existe a suspeita que o grau de elevado realismo 
que estes retratos aparentam advém da forte possibilidade de terem sido realizados com o auxílio de um 
dispositivo ótico conhecido como a portinhola de Durer, e indica, «[…] Se não foi uma janela de vidro, 
semelhante à que aparece na ilustração de Durer como sugere Meder, então certamente poderá ter sido algum 
aparato que permitisse construir o desenho a partir de uma imagem oticamente projetada. Aquilo que é possível 
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[Fig.78] Hans Holbein, o novo. Da série de retratos de coleção de Windsor, 1540 (Pormenor) 

 

A consistência material da imagem é unitária, perfazendo deste modo uma satisfação 

mais eloquente da equivalência em relação ao seu referente. Paradoxalmente, apesar de serem 

desenhos com um nível de detalhe exaustivo, estes desenhos apresentam um elevado grau de 

sintetismo, manifestação de um discurso plástico que cativa a forma num processo na qual 

narrativamente se “verbaliza” como presença velada.184

                                                                                                                                                                                              
observar em quase todos os desenhos são sinais que nos parecem suspeitos de uma construção gráfica apoiada 
numa imagem subjacente: primeiro, linhas marcadamente traçadas com desenvoltura e segurança, num registo 
primário que assegura o desenho correto da figura, com formas e anotações que parecem surgir do vazio sem 
qualquer hesitação; depois da inclusão de linhas e marcas incisivas, sintéticas, absolutamente certeiras, colocadas 
no lugar exato […]» Idem Ibidem-nota 147- p.109.  

 

De acordo com esta ideia pode-se especular em relação à dimensão do artifício da construção ilusória da 
imagem. A questão que se coloca é se uma mecanização do processo construtivo é a afirmação de um discurso 
que secundariza o discurso conceptual e plástico, anulando deste modo a sua particularidade imagética como 
projeção de uma ideia autónoma. A afirmação final dos desenhos de Holbein, independentemente do suporte 
mecânico na sua realização, é um produto de uma construção conceptual que concilia os diversos discursos que o 
concebem numa imagem e numa presença que vai para além da sua formalização. A este propósito, no retrato de 
Bonifacius Amorbach realizado por Holbein em 1519, surge representado na pintura um quadro com o registo do 
comentário que fez Bonifacius Amorbach sobre o seu retrato em que «[…] il précise que le visage peint ne le 
cède pas au vivant et que l’ouvre de l’art represente justment ce qui est l’ouevre de la nature, parce qu’il est tracé 
iustis lineolis, selon des lignes «justes».POMMIER, Édouard, Théories du portrait, Ob. Cit., p.434 
184 O nível de detalhe, permite por parte do espetador exponenciar uma imagética que se transfigura para além 
dos limites da imagem, como se refere Mieke Ball, «[…] the detail becomes the priviliged point of contact 
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[Fig.79] Jean Clouet. Da série de retratos realizados da corte dos Valois, 1535 (Pormenor) 

 

Os retratos de Clouet materializam a aparência do retratado numa narrativa em que 

simultaneamente é similitude e diferença. A semelhança no resultado visual é a expressão de 

uma discursividade plástica descritora da forma. A diferença no resultado visual é a expressão 

de uma discursividade plástica narradora da forma. A construção formal na sua plasticidade 

apresenta diferentes expressões textuais. A diferença de detalhe e de aproximação a um rigor 

descritivo é evidente no registo dos elementos que formam o rosto e descrevem a expressão 

dos olhos e da boca, no entanto o cabelo e os adornos registam um tratamento diferenciado, 

segundo opções que não se relacionam diretamente com a materialidade do referente mas 

como uma adequação discursiva plástica que se recria na sua formalização. 

 

                                                                                                                                                                                              
between reader and text: The discursive punctum is the hook onto which the reader may hitch her own 
fantasies.» Reading rembrandt p.254  
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[Fig.80] Hans Holbein, o novo. Da série de retratos de coleção de Windsor, 1540 (Pormenor) 

 

 Os traços oblíquos que constroem a identidade matérica dos cabelos são diferentes da 

construção linear da barba, o gesto mais informal de um preenchimento da forma apresenta-se 

como um registo tonal que dota a forma de uma materialidade; não de uma representação mas 

de uma marcação presentativa de uma materialidade. O mesmo se verifica na construção de 

uma “dimensionalidade” no adorno da cabeça, as linhas não descrevem a superfície do objeto, 

nem um tratamento descritivo de luz/sombra, o seu registo insinua plasticamente uma 

presença material através da sua densidade e espessura que intuitivamente entra em diálogo 

com a expressão gráfica da mesma aplicação nas outras soluções plásticas que se 

desenvolvem em simultâneo, construindo-se deste modo como presença textual de dimensão 

plástica. 

Em termos semânticos ambos os conjuntos de retratos reenviam a leitura para uma 

mesma dimensão interpretativa, a construção de uma pose através de uma mesma estrutura 

compositiva. A dimensão do rosto que ocupa a quase totalidade do suporte, a representação 

em três quartos, e sobretudo o olhar, que foca um ponto distante no espaço, que se projeta 

para além do espaço da representação, e que é representado numa posição a olhar ligeiramente 
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para cima. Esta situação contribui para a concretização de uma imagem que sintetiza um 

conjunto de emoções que se prolongam “temporalmente” numa abrangência não limitada, o 

que constitui uma inserção de um dinamismo conducente a uma intuição de intemporalidade 

em que a imagem do retratado se distancia da realidade temporal e espacial da sua existência. 

 

 

 
[Fig.81] Jean Clouet. Da série de retratos realizados da corte dos Valois, 1535 (Pormenor). 

 

O olhar do espetador intui um gesto fixo mas o percurso que efetua na leitura dos 

elementos textuais da imagem e a sua articulação num sentido interpretativo é dinâmico. A 

leitura dos detalhes (os olhos, a boca, os cabelos as marcas distintivas que representam a 

configuração do rosto) conjugam-se num processo de consciencialização dentro de uma 

temporalidade que em confronto com o sentido semântico da imagem exponencia a leitura 

para um sentido ficcional, a ficção sobre a permanência e sobre a morte.  
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5.3. A Ficção dos Outros e dos Lugares – Social e Civilizacional, a paisagem e os 

territórios. 

 

 

«O poeta é imitador, como o pintor ou qualquer 

outro imaginário; por isso adotará sua imitação um 

destes três objetos: coisas quais eram ou quais são, 

quais os outros dizem que são ou quais parecem, ou 

quais deveriam ser.»  

Aristóteles 

 

 

 

O discurso ficcional que decorre segundo uma narrativa dos outros185 insere-se numa 

consciência produtiva que se formaliza segundo um distanciamento psicológico em relação ao 

referente, num sentido que preconiza uma modulação de um discurso que se fundamenta 

como registo factual ou poético. A eventual relação emotiva ao motivo é sublimada numa 

nivelação mais profunda da discursividade. O distanciamento por parte do autor (narrador) é a 

condição que fundamenta a construção da imagem na sua objetivação e na sua 

intencionalidade. Para este efeito a semântica do espaço apresenta-se como a construção que é 

ficcionada segundo um ponto de vista de um narrador heterodiegético a um nível narrativo 

extradiegético186

                                                             
185 No âmbito desta reflexão a conceção de uma narrativa dos outros, insere a produção de uma discursividade 
plástica que se estrutura dentro de temáticas que abrangem uma imagética mais vasta que o retrato e o 
autorretrato, em particular o tema da paisagem, com e sem figuração humana, bem como representação espacial 
natural e construída, de exterior e de interior.  

. O espaço representado e o espaço da representação manipulam-se 

186«A expressão narrador heterodiegético, introduzida no domínio da narratologia por Gennet, designa uma 
particular relação narrativa: aquela em que o narrador relata uma história à qual é estranho, uma vez que não 
integra nem integrou, como personagem o universo diegético em questão. […] Com eles, estrutura-se uma 
situação narrativa cujas linhas de força são as seguintes: polaridade entre narrador e universo diegético, 
instituindo-se entre ambos uma relação de alteridade em principio irredutível; por força dessa polaridade, o 
narrador heterodiegético tende a adotar uma atitude demiúrgica em relação à história que conta […] o nível 
extradiegético será aquele em que situa o narrador «exterior» à diegese que narra, colocando-se quase sempre 
(não obrigatoriamente) numa posição de ulterioridade que favorece essa posição de exterioridade. […] Note-se, 
por último, que não deve confundir-se a posição relativa das entidades colocadas no nível extradiegético com o 
seu estatuto ontológico. Se de certo modo, pode dizer-se que formalmente o narrador heterodiegético […] 
condivide o nível extradiegético com o autor e com o leitor, em rigor isso não implica o desvanecimento do 
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reciprocamente de acordo com uma discursividade que promove o aspeto descritivo que 

integra a espacialidade dentro de uma condição temporal, bem como a plasticidade espacial 

que se molda focalizada dentro de uma perspectiva narratológica. 

Dentro deste âmbito de problematização, surgem dois blocos temáticos de 

desenvolvimento, o tema da paisagem e por outro, o conjunto diverso de temáticas em que se 

insere a pintura de género187

A temática da paisagem salienta-se dentro de uma estruturação discursiva como 

expressão de uma diversidade compositiva de conteúdos e de formalizações imagéticas. O 

tema da paisagem na sua discursividade, alberga não só as questões que se relacionam com a 

reprodutibilidade de uma espacialidade ou com a construção imaginária da mesma, mas 

também com a construção de um espaço que na sua apropriação é dotado de um sentido de 

territorialidade, de território físico, emotivo e imaginário, tanto derivado de um conteúdo 

semântico do discurso da imagem como de uma apropriação no campo plástico da 

materialização do seu discurso.  

 e a de composição histórica. 

A singularidade da temática da paisagem, que se afirma num distanciamento em relação 

aos temas convencionais, alberga uma construção da operacionalidade semântica do conteúdo 

que se formaliza numa textualidade em que o natural é expressão do particular, de 

fundamento cénico ou de uma personalização como elemento da narrativa. O natural não é 

concebido numa abrangência de totalidade mas sim de uma consistência que se secundariza 

em plenos totais. 

A parcialidade com que a consistência de uma materialidade se formaliza, reenvia a sua 

presença a uma manifestação de uma singularidade, que no campo narratológico se posiciona 

como personagem ou como cenário. A este propósito Bernard Lamblin afirma: «Le statut 

profondemént phénoménal du paysage lui confere la nature d’un tout qui ne peut jamais 

réussir à posséder une véritable unité, d’une totalité qui n’est jamais pleinement totalisée. Ce 

                                                                                                                                                                                              
estatuto de ficcionalidade: o narrador […] é uma entidade ficcional e o autor é uma entidade empírica, como é o 
leitor que presentemente lê o relato.» REIS, Carlos , LOPES, Ana Cristina M.- Dicionário de Narratologia, 
Ob.Cit.,p.263 e 292 e 296.  
187«L’expression «peinture de genre» semble ne posséder d’autre valeur que nominale: celle d’un signe arbitraire 
qui renvoie par puré convention à une catégorie de sujets picturaux dont il n’explicite en rien la nature.» Apesar 
de estar inserida neste âmbito a temática do retrato e da paisagem, a partir da revolução francesa estes temas, 
juntamente com a natureza morta, ganharam um estatuto autónomo destacando-se desta categoria. Dentro deste 
contexto tomamos a liberdade, por razões práticas, de utilizar esta terminologia apesar do seu anacronismo em 
relação à maioria das obras analisadas. 
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caractere pourrait sembler n’être pas spécifique du paysage, puisque tout tableau ne propose 

jamais qu’un segment plus ou moins arbitrairement découpé dans l’univers ilimité du visible. 

[…] Il suffit pour s’en rendre compte de le comparer au portrait ou à la composition 

historique. Le portrait est par définition organisé autor de la persone qu’il figure et qui en 

represente le centre, à la fois sensible, social et spirituel. Tout portrait fait immédiatement 

référence à la possibilite d’une cloture de l’espace qui rayonne à partir de lui. De même, une 

composition historique trouve dans l’action qu’elle illustre le noyau de signification à partir 

duquel elle s’organise. Rien de tel dans le cas du paysage qui est à la fois ouvert et dècentré. 

Ouvert parce que décentré, parce que rien n’impose que le tableau s’organise autor de cet 

arbre-ci plutôt que de celui-là. Le paysage comme le temps, nous entraîne toujours plus loin et 

l’adoption d’un point de vue à partir duquel nous l’immobilisons et lui assignons des frontiers 

est toujours par essence arbitraire.»188

 Dentro da abrangência temporal em que esta reflexão se insere

. 
189, a paisagem na sua 

construção imagética decorre essencialmente de uma construção conceptual, mais do que 

visual, «C’est un fait solvente noté que la peinture de paysage a été d’abord plus conceptuelle 

que visuelle. Les artistes dessinaient l’idée qu’ils se faisent de l’arbre, de la rivière, plutôt que 

la chêne qu’ils auraient pu avoir sous les yeux».190

Cennino Cennini, no seu Il livro dell’arte, faz referência ao modo de representar 

elementos naturais, nomeadamente instruções como representar uma montanha, indicando, «If 

you want to acquire a good style for mountains, and to have them look natural, get some large 

stones, rugged, and not cleaned up; and copy them from nature, applying the lights and the 

Neste sentido a formalização plástica da 

imagem decorre de um processo de construção de uma ficcionalidade que transporta o motivo 

natural para uma dimensão no qual o mesmo se transfigura numa textualidade que não é 

discurso sobre si, mas discurso de uma imagética que o abstratiza em elemento plástico.  

                                                             
188 LAMBLIN, Bernard, Peinture et temps, Paris, Públications da La Sorborne, 1987, p.353 
189 «Car, sans ce recours à l’autorité des Anciens, le paysage n’aurait donc pu vraiment exister comme tel. Les 
faits sont des idées et il fallait aller chercher dans la culture antique la notion de paysage pour que les vues de 
plein air puissant cesser d’être considérées uniquement comme de simples toiles de fond du theater de l’histoire 
humaine ou religieuse. Un raisonnement analogue peut achiever de nous faire comprendre que le développement 
Tardif de la peinture de pysage ne soit pas chose surprenante, et surtout il nous permet de saisir pourquoi il 
foudra attendre l’aboutissement d’une evolution culminant dans l’impressionism pour que la peinture s’efforce 
de restituer la vision immediate de la nature telle qu’elle apparaît à un instant determine qui ne reviendrai jamais 
plus.» IDEM - Ibidem, p.349 
190IDEM – Ibidem, , p.350 
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dark as your system requires.».191 Sendo escrito no século XV192

A conceção da pintura que se realiza em contexto oficinal e de atelier é uma construção 

onde os elementos que a compõem são introduzidos de acordo com uma prática que é uma 

encenação do real. A paisagem é construída a partir da junção de elementos segundo um 

sentido plástico de uma textualidade direcionada de acordo com um discurso conceptual que 

abdica de um sentido de verosimilhança ou de reprodutibilidade do espaço real. A 

espacialidade da paisagem natural transfigura-se na metamorfose de uma idealização de 

características plásticas que, na sua formalização é uma adequação a um modelo discursivo 

que introduz um elemento narratológico. A composição da espacialidade insere-se num ritmo 

de uma textualidade onde o espaço natural evocado é elemento ativo.  

, este procedimento aqui 

revelado, apresenta-se dentro de uma lógica produtiva que se vai prolongar nos séculos 

seguintes no que concerne à representação de elementos naturais.  

A paisagem natural remete para uma espacialidade que não tem limite,193 onde o espaço 

prolonga-se numa infinitude que no seu limite representacional é sinteticamente descrito pela 

linha de horizonte194

O ponto de vista é o da visão do autor/narrador. Aescala, a composição dos elementos 

naturais e a sua interação com a figura humana preconizam uma narrativa que espelha um 

conteúdo que nunca é neutro. O espaço modela-se narrativamente à tenção dramática mesmo 

, marcação territorial que divide o espaço entre céu e terra, e que, no 

plano da representação, estrutura plasticamente uma divisão de uma espacialidade que remete 

em termos de uma textualidade da expressão para um domínio que abstratiza o espaço que 

representa, decorrendo a sua materialização de imperativos de um discurso conceptual e 

compositivo que assenta num determinado ponto de vista.  

                                                             
191 CENNINI, Cennino d’Andrea,The craftsman’s handbook, Il Libro dell’Arte, Dover Publications,1960,  p.57 
192 Sendo a temática da paisagem um tema tão vasto e de grande complexidade dentro de uma historiografia da 
arte e na impossibilidade de abordar e de referir todas as particularidades e modos como se desenvolveu dentro 
da tradição pictórica ocidental, por conveniência parte-se do princípio que até à manifestação total do 
procedimento de captar e de representar a natureza a partir de uma observação direta no local e no exterior como 
atitude e intencionalidade pictórica que atinge a plenitude no século XIX, a construção dos aspetos naturais na 
paisagem se realizavam dentro de uma lógica de produção em atelier. Interessa no contexto desta reflexão aferir 
os modos de uma discursividade plástica no âmbito de uma construção da paisagem segundo um paradigma 
narrativo ou descritivo.  
193«L’objet est fini, mais le paysage débouche sur l’infini» LAMBLIN, Bernard, Peinture et temps, Ob. Cit., 
p.350 
194«Illimité, indefini, informe, profondément réfractaire à la reconstruction par la ligne qui isole, le paysage ne 
pouvait que dérouter l’oeil et la main du peintre. L’accidentel semble en être la loi. Car le pysage n’est pas la 
nature pensée dans son essence mais parçue dans son apparence.» IDEM - ibidem, p.351 
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que aparentemente a imagem não insinue uma leitura de estrutura narrativa mas se apresente 

segundo um sentido descritivo, onde o elemento natural que compõe a imagem apresente, 

nessa condição descritiva, uma dimensão de neutralidade conotativa, como indica Goodman, 

«[…] a representação e a descrição eficaz exigem invenção. São criativas. Influenciam-se 

mutuamente, e formam, relacionam e distinguem objetos. Que a natureza imita a arte é um 

dictum demasiado tímido. A natureza é um produto da arte e do discurso.»195

 

. 

 
[Fig.82] Pieter Bruegel o novo, Paisagem dos Alpes, 1600 (esquema interpretativo). 

 

Ao observar-se o desenho de Brueguel intitulado Paisagem dos Alpes (Estampa 64) e 

[Fig.82] pode-se verificar que a leitura da imagem se processa a partir da confluência de dois 

sentidos discursivos que vão construir semanticamente o conteúdo da imagem. Em primeiro 

lugar a questão que se relaciona com o título196

                                                             
195GOODMAN, Nelson, Linguagens da arte, Gradiva, Lisboa, 2006. p.63 

. A nomeação verbal do assunto que trata a 

196«Cependant il n’est pas tout à fait vrai que la lettre double le tableau; elle ne l’accompagne pas: elle precede et 
l’annonce. Elle en parle et, yout d’abord, pour dire son nom, […], nom propre du tableau, c’est aussi son sujet; 
son titre est aussi celui d’un récit que le tableau raconte.» MARIN, Louis, Sublime Poussin, Ob. Cit., p. 15  
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imagem condiciona, numa primeira instância de contacto por parte do espetador, o sentido de 

leitura, em segundo, o discurso plástico que na sua ação se manifesta autónomo a este 

percurso inicial.  

Ao situar numa localização específica a imagem representada, processa-se uma relação 

imediata com dimensão imagética do espetador, por um lado o espetador conhece o local, o 

que vai implicar um processo de reconhecimento, ou o espetador não conhece, situação que 

vai implicar um processo comparativo197. O espetador recorre a imagens ou a descrições de 

outros sobre o local. Em ambos os casos insinua-se a existência de uma narrativa apriorística 

à fundamentação da imagem, quando o espetador se confronta com a imagem parte 

condicionado para uma orientação de leitura198

O processo que se vai estabelecer entre a visualização da imagem e a construção de um 

conteúdo através da leitura vai decorrer numa temporalidade que se adequa ao ponto de vista 

do espetador, numa visualidade que ficciona desde início ou uma visualidade que 

primeiramente se induz numa descrição. Plasticamente a composição organiza-se segundo um 

sentido unitário, a construção gráfica materializa-se numa organicidade plástica que concebe a 

imagem numa totalidade que se apreende num instante condensado de temporalidade.  

.  

A narrativa do olhar vai-se processar de seguida em pequenos instantes de fragmentos 

espaciais e de temporalidade à medida que vai lendo a imagem e vai intuindo as diversas 

paisagens em que a imagem se compõe. A unidade plástica com que os vários elementos são 

descritos, faculta em termos visuais uma neutralidade de protagonismo permitindo deste 

modo uma construção ficcional por parte do espetador que se diversifica consoante a relação 

que estabelece com a imagem.  

A construção gráfica da atmosfera (do céu) apresenta-se nivelada num processo 

semelhante à da conceção das rochas que aparecem em primeiro plano, a marcação de linhas 
                                                             
197 No contexto vivencial do homem europeu deste período é importante realçar que as deslocações e viagens 
eram raras num perímetro maior de algumas dezenas de quilómetros em relação ao local de nascimento. A 
construção imagética dos espaços e dos locais, tanto naturais como construídos, derivava mais de uma 
construção simbólica do que objetiva, o local era o espaço que continha uma identidade pessoal expressão de um 
conteúdo que ia para além de uma configuração do aspeto. 
198 Aparentemente esta situação é idêntica a toda a temática da pintura. A última ceia, o baptismo de Cristo ou a 
batalha de Lepanto, ou outra temática semelhante, independentemente do autor ou o meio de realização, a 
formalização das imagens também remete para uma narrativa apriorística e para imagens e conteúdos que 
condicionam a leitura, no entanto essa remissão é direcionada a um conteúdo primordial que a caracteriza, não 
bastando a nomeação, signos de reconhecimento são necessários. No caso da paisagem não se passa da mesma 
forma, a nomeação do local é que caracteriza, sem signos de reconhecimento específicos a paisagem pode ser 
uma paisagem qualquer, nomeando, ela passa a ser a paisagem de, independentemente de o ser ou não. 
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com diversas espessuras vão tecendo a materialidade dos elementos, as opções plásticas que 

as distinguem resultam de uma textualidade do discurso, a opção pela predominância de 

linhas verticais na descrição das rochas e o recurso à horizontalidade nas linhas que 

descrevem as nuvens e os efeitos atmosféricos do vento, são opções que decorrem 

semanticamente de uma intuição visual, em que a verticalidade remete para um sentido 

gravitacional e de peso, e em que a horizontalidade para uma consistência volátil e leve. Esta 

situação remete a construção do discurso plástico para uma visualidade, que na sua instância 

inicial é de caracter abstractizante, em que o sentido surge na conjugação semântica do 

encontro entre os dois discursos, o do que é e o do como é.  

Se a representação das rochas obedece a uma expressão linear que a descreve mas 

também a isola do conjunto, o mesmo se verifica na descrição da vegetação que se propaga 

pela paisagem. A construção gráfica que formaliza a descrição das árvores apresenta-se 

plasticamente numa incisão textual de semelhança e repetição, através de um ritmo 

padronizado de repetição deste elemento, factor que proporciona a construção de uma leitura 

globalizante, mas que em simultâneo objetiva um particular.  

A flutuação que a leitura sofre na correlação dos elementos que se apreendem vai 

proporcionar, em termos dessa leitura, o divagar do olhar por diversas partições da imagem, 

criando deste modo construções narrativas dentro da imagem que na sua globalidade não se 

manifesta com sentido narrativo199, mas de conteúdo descritivo, de acordo com Mieke Ball 

qundo indica, «[…] Description is supposed to be the mode that differentiates still states from 

narrative events, and outer from inner, in a way we can say it differentiates death from life. 

Whereas narration represents events, including inner events like thoughts and emotions, 

description represents exterior, perceptible states[…]»200

                                                             
199 Svetlana Alpers em The Art of Describing, distingue de forma clara as intencionalidades discursivas de 
carácter descritivo e narrativo, a qual se refere como superfícies descritivas e profundidade narrativa, 
nomeadamente atribuindo à primeira a tradição da pintura holandesa e do norte da Europa e à segunda a tradição 
do Renascimento italiano. A intencionalidade descritiva seria aversa a uma expressão emocional através de 
gestos tipificados, preocupando-se com a expressão de um naturalismo isento de carácter psicológico numa 
preocupação apenas com o visível. No caso da narrativa pictórica seria através dos gestos das ações visíveis do 
corpo e das expressões faciais que o pintor apresentava as emoções e as paixões da alma, ou seja o que é 
invisível. Se o desenho de Brueguel se enquadra na primeira condição e tratando-se ainda de uma situação de 
paisagem, a condição descritiva fica reforçada em detrimento das possibilidades narratológicas. A situação que 
se especula reside na possibilidade de se fomentar um processo narratológico na articulação entre a visibilidade e 
a temporalidade do olhar com a dinâmica do discurso plástico na formalização da imagem. 

. 

200 BALL, Mieke, Reading Rembrandt, ob. Cit., p.380 
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Deste modo a imagem pode dividir-se por núcleos descritivos que encerram pequenas 

narrativas. O primeiro plano rochoso com o caminho que serpenteia da direita para esquerda, 

situação que se insinua pela representação de pequenas figuras que pontuam a ação descritiva 

ao longo da estrada, configura uma espacialidade que se confronta com a paisagem do lado 

direito em baixo, que se projeta numa profundidade mais evidente que o lado esquerdo e o 

lado superior direito da imagem, situação que ambiguamente assume a planificação da 

condição do suporte.  

Os pequenos elementos arquitetónicos funcionam na mesma medida das figuras, 

pontuando a leitura do espaço, construindo pequenas incisões de textualidade e apresentando-

se também como marcadores de escala, redimensionando deste modo a espacialidade 

representada na imagem. Como se refere Bernard Lamblin acerca da pintura de paisagem 

neste contexto: «Les paysages hollandais suggèrent ainsi avec obstination un monde qui est 

celui de la banalité, des moments simples sur lesquels les instants qui les précèdent ou les 

suivent n’apportent aucune vue bouleversante. Au regard de celui qui cherche des spectacles 

curieux ou sublimes, ce qu’ils révèlent de la nature est dérisoire. […] Ils sont à la fois 

uniques, situés  spatialement et temporellement, et monotones. Leur temps n’est pas celui du 

retour cyclique, mais de la répétion linéaire. Les apparences naturelles y reviennent sans 

cesse, toujours légèrement diferentes; mais l’«autre» ne s’y manifeste qu’à l’intérieur du 

«même».201

A Vista do Aventino de Poussin (Estampa 65) e [Fig.83] apresenta-se neste contexto 

como um desenho que partindo de uma espacialidade concreta como motivo, a vista do 

Aventino, desdobra-se num percurso plástico que se autonomiza em relação à motivação 

inicial. A temática da paisagem permite, em termos de um discurso plástico, uma 

singularidade exploratória dos recursos expressivos como construção ficcional em que seu 

propósito final assenta num sentido hermenêutico do discurso.  

 

A construção aspética dos elementos naturais e da espacialidade rege-se a partir de uma 

discursividade que articula duas expressões de temporalidade que pactuam sem se oporem na 

dinâmica visual da observação e da leitura. 

                                                             
201 LAMBLIN, Bernard, Peinture et temps, Ob. Cit., p.379 
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[Fig.83] Poussin, Vista do Aventino em Roma. 1626 (esquema interpretativo). 

 

 
[Fig.84] Salvatore Rosa, paysage, 1650 (esquema interpretativo).  

 

Em termos de uma visualidade, a temporalidade está fixa num instante que se prolonga 

numa intemporalidade. Em termos de leitura202

                                                             
202 Recorda-se que o termo «ler» aplicado a imagens pictóricas enqudra-se no pressuposto que «Lire, c’est 
d’abord reconaître une structure de signifiance: que tell forme, tell figure, tel trait, est un signe, qu’uil represente 
quelque outre chose sans que l’on sache nécessairement quele est cette autre chose représentée.» MARIN, Louis, 
Sublime Poussin, Ob. Cit.,, p.12  

, a imagem formaliza-se num sentido que 

insinua uma dinâmica induzida por uma leitura que percorre a composição, num movimento 

de intuição de um percurso e de uma temporalidade. O olhar é “convidado” a ler a 

composição da esquerda para a direita e de baixo para cima, movimento que é induzido pela 
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disposição cadenciada das árvores que se desdobram numa direção oblíqua, bem como pelas 

manchas que descrevem a topologia do terreno em primeiro plano, em que a sua descrição é 

sintetizada numa massa horizontal que percorre todo espaço compositivo [Fig.83]. Este 

percurso do olhar que se movimenta numa obliquidade ascendente203

O discurso plástico organiza-se numa verbalização contida e de sentido sintético. As 

manchas que constroem a figuração das árvores das rochas e dos outros elementos que 

compõem a paisagem, bem como dos elementos arquitetónicos, registam-se numa intensidade 

de valor muito semelhante. O contraste com os brancos do papel surge como configurador das 

formas, a ausência de uma discursividade linear “liberta” as formas dos seus limites, situação 

que plasticamente fomenta uma maior interligação entre os elementos da representação 

integrando-os numa dinâmica visual unitária. A fronteira entre o limite do reconhecimento e a 

sua integração na narrativa formal da imagem é levada a um extremo, que funciona num nível 

de uma plasticidade ficcionada, situação que se verifica na solução plástica da descrição das 

árvores que se descrevem numa mancha de intensidade semelhante aos elementos que as 

circundam, mas que visualmente se destacam através dos brancos que as contrastam, numa 

formalização de uma inexistência. 

, reforça o sentido de 

uma temporalidade que se distende e que se prolonga.  

A paisagem de Salvatore Rosa (Estampa 66) [Fig.84] obedece a uma configuração 

descritiva que sintetiza uma intemporalidade que se fixa numa ficção sobre a permanência. A 

composição espacial da paisagem é construída a partir de um ponto de vista que integra o 

espetador numa mesma escala, proporcionando deste modo uma afinidade e um intimismo 

que vai funcionar como estímulo integrador da dimensão espacial do espetador na dimensão 

espacial da imagem. Este efeito decorre da introdução da árvore à esquerda da composição 

que nivela um primeiro plano contrastando com a espacialidade ilimitada que se distancia até 

a linha do horizonte. A árvore funciona como uma pontuação existencial de um 

acontecimento no espaço e no tempo, constituindo deste modo um sentido de lugar. Este 

sentido de lugar surge pelo contraste entre a distanciação espacial da profundidade da 

paisagem e a singularidade da árvore, pela sua presença denotativa e conotativa mas também 

pela sua figuração vertical que se opõe à horizontalidade do resto da composição. Esta 
                                                             
203 Intuitivamente a leitura é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo como a leitura de um texto 
escrito. Formalmente a obliquidade induz dinamismo, a direção ascendente concretiza uma ideia de 
“movimento” mais lento (subir, oposição gravitacional), a direção descendente, um “movimento” mais rápido. 
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situação provoca uma afinidade com o espetador num sentido de localização espácio 

temporal204

A discursividade plástica acentua esta oposição, a construção gráfica que concebe as 

montanhas, o céu e a vegetação, contrasta com a expressividade do registo da árvore. A 

árvore é construída de uma forma mais intervencionada de linhas e manchas, em contraste 

com a vegetação em que o autor optou por um sentido descritivo mais sintetizado, onde 

manchas de um mesmo valor lumínico descrevem as flutuações da luz e da sombra 

descrevendo uma consistência material, mas também a presença de um efeito atmosférico da 

luz que atravessa as nuvens.  

, posicionando um ponto de vista que ficciona a paisagem como construção 

narratológica de uma aparência, que se regula, por uma idealização da sua própria 

espacialidade.  

A integração plástica destes valores concebe uma imagem que, pela harmonização de 

uma plasticidade, é coerente com uma idealização do espaço natural. A ligação implícita à 

figura humana regula a espacialidade a uma construção segundo um ponto de vista, segundo 

uma ficção no qual a natureza é uma presença existencial e discursa um conteúdo apenas 

quando é construção mental por parte do homem. O ponto de vista é a condição que marca 

semanticamente o seu conteúdo. 

No domínio da paisagem importa ainda referir a conceção da paisagem, e a sua 

construção plástica e imagética, integrada numa composição com a figura humana. Neste 

contexto surge a questão que interroga se os elementos naturais que concebem a paisagem, na 

sua dimensão representativa e semântica, são relegados para uma posição subsidiária e 

secundária em relação à figuração humana, ou, mesmo que seja esse o resultado aparente, a 

sua construção plástica como elemento do discurso se manifesta numa ação pertinente dentro 

de uma conceção iminentemente narratológica. 

 

                                                             
204 Originalmente spatium em latim, palavra da qual deriva espaço, referia-se não só a espaço num sentido de 
local mas também a uma extensão temporal da espacialidade. 
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[Fig.85] Claude Lorrain, Perseu e a origem do coral. 1645 (esquema interpretativo). 

 

O estudo realizado para Perseu e a origem do coral205

                                                             
205 Este episódio relata a lenda da criação do coral. Perseu após derrotar Ceto o monstro marinho que se 
preparava para devorar Andrómeda, coloca a cabeça cortada de Medusa na areia envolta em algas, como relata 
Ovídio nas Metamorfoses, « […] Quanto a ele, toma água para lavar as mãos triunfantes, e, não vá estragar na 
dura areia a cabeça de cabeleira de víbora, faz o chão macio com folhas, cobre-o com algas nascidas no mar e 
pousa a cabeça de Medusa, filha de Forco. A alga fresca e ainda viva absorve no seu interior poroso o poder 
mágico do monstro, e, com o contacto, endurece e assume nos ramos e na folhagem uma rigidez inédita. Ora as 
ninfas do mar experimentam este facto assombroso em muitas outras algas e divertem-se por suceder o mesmo e 
fazem-no multiplicar-se, lançando sementes delas à água. E ainda hoje esta propriedade permanece nos corais 
[…]» OVIDIO, Metamorfoses, Livros Cotovia, Lisboa, 2007, p.126 

 de Claude Lorrain (Estampa 67), 

[Fig.85] situa-se, no campo dos exemplos de construção de paisagem, como uma situação que 

se desenvolve de acordo com um percurso descritivo decorrente de uma ambivalência de 

propriedades. Essas propriedades relacionam-se com a figuração da natureza que se manifesta 

num duplo sentido de conteúdo e numa sofisticação imagética que proporciona, no campo da 
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leitura, a construção de uma visualidade que semanticamente discorre sobre a figuração e 

sobre a temática que se distancia, na sua aparência, do sentido que a motiva.  

A temática que a narrativa encerra desenvolve-se em dois sentidos, o episódio da 

mitologia que remete para dois momentos marcantes da história de Perseu, que não são 

representados, mas apenas intuídos, e a construção de uma narrativa em torno da natureza e 

dos seus aspetos. A figura do cavalo alado, Pégaso, reenvia semanticamente para o episódio 

da morte de Medusa206

Numa dimensão menos aparente, o assunto acaba por ser a natureza como 

transformação, não da materialidade mas da sua imaterialidade, e esta transformação decorre 

em duas dimensões narrativas que vinculam diferentes conteúdos semânticos, numa dimensão 

plástica e numa dimensão intelectual. A primeira discursa sobre a construção da imagem e da 

sua visualidade, a segunda processa-se numa imagética abstratizada a nível intelectual que 

discursa hermenêuticamente sobre um conteúdo semântico. 

, que aparece representado nesta cena, não obstante na narrativa de 

Ovídio não o estar. Este sinal funciona para o espetador como elemento que reenvia a leitura 

para dentro dos parâmetros da narrativa, situando o espetador no universo narrativo da ação. 

O espetador constrói imageticamente a narrativa através de uma visualidade que apresenta 

indícios que encaminham a leitura para uma determinada direção, situação que se 

complementa com a indicação do título, que verbaliza a ação que se desenrola. O título não se 

apresenta como um ornamento mas como parte integrante da estratégia ficcional da 

visualidade da imagem. A conjugação dos vários indícios permitem a elaboração de um 

discurso complexo que se ramifica numa encenação e num espetáculo que fabrica uma 

estrutura ficcional que se autonomiza em relação à motivação que aparenta. 

A dimensão e a escala reduzida das figuras, que se desconstroem da sua singularidade 

abafadas pela espacialidade da paisagem, afirmam-se como elementos cénicos que situam a 

ação, não é o espaço natural que é o cenário da ação, é “protagonista” é a natureza como 

presença e a sua espacialidade como conteúdo de uma textualidade. No entanto trata-se de 

uma natureza ficcionada, idealizada de acordo com uma estrutura discursiva que a concebe 

não como neutra mas impregnada de sentido que se verbaliza. 

                                                             
206 Pégaso nasce do sangue derramado de Medusa após ser decapitada por Perseu. 
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Em termos compositivos a imagem organiza-se de forma a acentuar uma espacialidade 

teatralizada, o primeiro plano é separado do resto da paisagem pela língua de água que 

percorre obliquamente a composição.  

Este é o “local” do espetador, como prolongamento da espacialidade onde se encontra. 

Esta divisão separa um registo e o território da natureza “real” da natureza idealizada que se 

materializa numa dimensão ficcionada, o espaço de carácter onírico onde se desenrola a ação. 

As rochas à direita concebem-se como pórticos e aberturas que assumem uma motivação mais 

do discurso plástico do que de um sentido descritivo. O seu desdobramento no espaço da 

composição cativa o olhar numa emotividade que resulta do insólito da forma e da sua 

textualidade descritiva que remete graficamente para um discurso de uma volatilidade 

antagónica à aspereza estrutural do aspeto da rocha.  

A construção linear que formaliza o aspeto resulta de um percurso da linha que se 

entrecruza e se movimenta pela superfície numa organicidade lírica, introduzindo uma 

expressão semântica que se diferencia da textualidade gráfica que descreve plasticamente os 

elementos naturais que se encontram em primeiro plano. Neste, a descrição organiza-se em 

redor de uma construção linear que se adequa a uma visualidade que se satisfaz no 

reconhecimento.  

A estrutura das linhas em combinação com as manchas que descrevem as árvores e a 

vegetação, manipula a materialidade plástica num discurso que textualiza graficamente o 

aspeto de uma visualidade da superfície dos elementos representados, bem como a condição 

material e gravitacional dos mesmos. Esta narrativa gráfica aproxima-se da narrativa que 

deriva do conteúdo semântico implícito, neste caso, uma narrativa sobre a natureza como 

presença substantiva. Esta aproximação resulta na dimensão do particular, que na sua 

abrangência funciona integrada numa discursividade que se autonomiza da motivação inicial. 

As descrições das figuras, tanto das ninfas como de Perseu, articulam-se no espaço da 

representação num ritmo imposto pelo discurso plástico como formalização da narrativa 

expressiva da materialidade dessa plasticidade. As figuras apresentam-se assim como 

elementos de suporte da narrativa e não como o objeto da narrativa. 
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[Fig.86] Ticiano, A visão de São Humberto ou São Eustácio, 1520 (esquema interpretativo).  

 

Se no desenho de Lorraine se pode verificar uma dominância de um discurso que 

fundamenta a natureza como assunto, no qual a estratégia construtiva, tanto plástica como 

conceptual, gravita em redor dessa motivação, no caso do desenho de Ticiano, A visão de São 

Humberto ou São Eustácio207 (Estampa 68), [Fig.86] verifica-se uma situação oposta, a 

natureza é neste caso um suporte descritivo da narrativa que se projeta. Louis Marin em 

Sublime Poussin, faz referência às possibilidades operativas diferenciadas do conceito de 

natureza neste contexto, indicando «Il y aura ainsi deux natures, l’une qui est le sol208

                                                             
207 Ambas as lendas relativas a estes santos são semelhantes. Ambos no decorrer de uma caçada têm a visão de 
um veado no qual se encontra um crucifixo entre as hastes. Ao ouvirem a voz de Cristo que os interroga sobre as 
suas atitudes convertem-se ao cristianismo.  

, le 

208 «Et si le théâtre constitue un niveau de codification du tableau, il conviendra alors – et ceci apparaît, de façon 
três remarquable, dans le texte de Fénelon – de distinguer entre le sol («l’aire») sur lequel se déroule l’histoire – 
et qui est proprement la scène immobile comme support local de la visibilité, comme plate-forme de 
représentation –[…]» MARIN, Louis, Sublime Poussin, Ob. Cit., p.42 
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«locus standi et representandi» de l’action humaine, l’autre qui est son environnement dont 

l’homme est exclu, car elle est pur décor.»209

Deste modo ao observar-se o desenho de Ticiano intui-se uma composição da 

espacialidade da ação que se organiza em torno da relação entre a figura do Santo e a figura 

do veado, sendo esta uma relação figural dentro do discurso plástico e uma relação semântica 

dentro de uma projeção de desenvolvimento narrativo. A figura do Santo colocado no centro 

da composição funciona visualmente num duplo sentido, como “âncora” visual que convida o 

olhar a iniciar o percurso pela composição, funcionando deste modo como ponto de partida da 

narrativa, e como elemento com o qual o espetador se “identifica” semanticamente, 

transformando esta cumplicidade no elemento que por sua vez encerra uma narrativa. A 

construção espacial e a descrição da natureza constroem-se numa presença subsidiária da 

relação visual que se estabelece entre os três elementos figurativos da cena, o veado, o Santo e 

o cavalo. 

.  

Estes três elementos sintetizam a narrativa através de uma narratividade do olhar que se 

conjuga com o discurso plástico e do conteúdo semântico exterior à imagem, que o espetador 

evoca e projeta na leitura da imagem.  

A predominância da linha em termos estruturais da construção plástica e a ausência de 

uma sintetização visual que a mancha proporciona, acentua, em termos visuais, um percurso 

em que a textualidade plástica é expressão de uma temporalidade que se imiscui no fluir da 

narrativa, proporcionando em termos visuais e simultaneamente narratológicos, pausas que 

marcam o ritmo da leitura e da interiorização semântica do conteúdo que se exprime. A 

expressão linear que se constrói em redor da figura do Santo, como descritoras da 

materialidade da rocha e dos efeitos de luz sombra sobre o relevo, organiza-se num sentido 

plástico que configura mais uma opção de uma plasticidade visual de dimensão narratológica 

do que de um imperativo descritivo, funcionando como ligação estrutural à figura do veado 

que, colocado numa posição mais elevada, provoca intuitivamente um movimento do olhar 

que passa da figura do Santo para o veado, projetando um percurso visual que se focaliza no 

particular (a cena central do momento da visão) para posteriormente, num ritmo temporal 

diferenciado, se distanciar, intuindo uma espacialidade que se projeta em profundidade que 

                                                             
209LAMBLIN, Bernard, Peinture et Temps, Ob. Cit., p.43 
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figurativamente se concebe nas rochas e nas ruínas que se distanciam da cena central através 

de uma textualidade da linha que se exprime numa contenção “emotiva”.  

O distanciamento visual e por sua vez da semântica narrativa provocada por este 

afastamento do olhar são reencaminhados novamente para dentro da composição através da 

figura do cavalo à direita que reenvia para a temporalidade da ação que decorre. 

A conjugação destas temporalidades marca o ritmo da narrativa mas também da 

espacialidade como local e como território de uma intencionalidade expressiva.  

 

 
[Fig.87] Greuze, A bênção na despedida, 1769 (esquema interpretativo). 

 

Os desenhos de Greuze (Estampa 69) e [Fig.87] e de Rubens (Estampa 70) e [Fig.88], 

configuram-se neste contexto como exemplos que se enquadram numa produção dentro da 

temática de «género». São desenhos que se manifestam como narrativas fora do âmbito 

tradicional das temáticas de relato histórico, mitológico ou religioso. Os relatos que se 
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preconizam emanam de uma produção discursiva inclusa e específica ao próprio desenho, não 

sendo representações nem transferências narrativas de um universo discursivo externo à sua 

produção. Deste modo, estes desenhos, na componente de uma narratologia visual 

apresentam-se como singularidades produtivas e discursivas. 

 

 
[Fig.88] Rubens, da série os jardins do amor, 1622 (esquema interpretativo). 

 

A teatralidade dos gestos e da postura das figuras representadas apresenta-se, em ambos 

os casos, como elementos estruturantes do discurso visual que se manifesta como uma 

especificidade de uma temporalidade de leitura e por sua vez de intuição de um conteúdo 

narrativo. No entanto o modo como este jogo teatral se desenvolve deriva de conceções 

diferenciadas do conteúdo expressivo dessa encenação.  

De acordo com Michael Fried, que em Absorption and theatricality aborda a obra de 

Greuze dentro da produção da pintura francesa do século XVI, em que a obra de Greuze é 

conotada a uma determinada expressão de emotividade impregnada de um gosto por um 

sentimentalismo e de uma moralidade. No entanto, debaixo desta aparência, reside uma 
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discursividade complexa, nomeadamente no campo da narratividade e da visualidade, 

referindo-se a Greuze, «For a long time now it has been traditional, almost obligatory, to 

remark that we, the modern public, no longer find it in ourselves to be moved by the 

sentimentality, emotionalism, and moralism of much of Greuze’s pruduction. But the truth is 

that we take those qualities at face value, as if they and nothing more were at stake in his 

pictures; and that we therefore fail to grasp what his sentimentalism, emotionalism, and 

moralism, as well as his alleged mania for plotting, are in the service of, pictorality speaking – 

viz., a more urgent and extreme evocation of absorption than can be found in the work of 

Chardin, Van Loo, Vien, or any other French painter of the time.[…] the sentimentalism, 

emotionalism, moralism, exploition of sexuality, and invention of narrative-dramatic 

structures characteristic of Greuze’s treatment of absortion contrast sharply with the 

concentration and “purity” of Chardin’s rendering of absorptive motifs. »210

O desenho de Greuze organiza-se de acordo com uma estrutura compositiva que 

evidencia uma partição da espacialidade da cena numa focalização que se centra numa área 

específica da composição. A encenação espacial da composição estrutura-se em redor das 

figuras que interagem centradas num “primeiro plano”, alinhadas sequencialmente anulando 

uma profundidade através de uma compressão espacial, situação que promove uma 

focalização mais controlada do olhar da visualidade e da leitura, manifestando uma 

temporalidade concentrada.  

. 

A aparente contração do espaço na cena que ocorre sistematiza a temporalidade da ação 

e da visualidade a um momento específico da narrativa, no entanto ocorre simultaneamente 

uma dinâmica compositiva que se afasta da intuição de uma cristalização do tempo e da ação 

das figuras, construindo deste modo um percurso narrativo do olhar que transforma a aparente 

estagnação de um instante numa sequenciação de ações que ocorrem distribuídas 

espacialmente e temporalmente.  

Este efeito resulta da relação que se estabelece entre os gestos e os olhares das figuras e 

a subsequente leitura dessas interações, coordenadas com o discurso plástico da sua 

formalização. O olhar percorre a ação que se desenrola, seguindo um percurso circular que 

abarca as figuras onde se centra a ação, em que por vezes o olhar é impelido a sair deste 

                                                             
210 FRIED, Michael, Absorption and Theatricality, Painting and Beholder in the Age of Diderot, Chicago, 
University of Press, 1980, p.55 e p.61 
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circuito, nomeadamente através do olhar da figura feminina que olha para cima e na figura ao 

fundo, que num segundo plano também projeta o seu olhar para cima e para “dentro” da 

composição. No primeiro caso o olhar é rapidamente atraído para baixo, uma vez que o 

percurso do olhar da figura se esvazia na neutralidade de uma área espacial, que plasticamente 

se concretiza numa mancha informal. A falta de “assunto” reenvia o olhar para baixo, 

focando-se na rapariga, o que rapidamente encaminha o olhar para o jovem ajoelhado que se 

despede do pai, no entanto esta pausa temporal funciona dinamicamente, através de uma 

intuição de espacialidade (a dimensão das paredes do quarto que se projetam em altura, área 

dimensional que plasticamente “surpreende” o olhar) e por sua vez de uma passagem de 

tempo.  

Esta situação funciona semanticamente como metáfora do afastamento espacial e 

temporal que se vai concretizar com a partida do jovem. O reforço semântico da leitura da 

partida finaliza-se na direção do olhar que é compelido dramaticamente (e não plasticamente) 

a dirigir-se para a porta que aberta reenvia a ação para uma outra espacialidade, o espaço que 

se projeta para fora da composição.  

A construção espacial e o discurso da encenação do desenho de Rubens (Estampa 70) e 

[Fig.88], manifesta uma conceção diferenciada de apropriação do espaço da representação 

como território de uma narratologia e como território plástico.  

Se no caso do desenho de Greuze, a espacialidade é objeto de uma deformação do seu 

conteúdo semântico através da compressão da temporalidade plástica e da temporalidade da 

narrativa, segundo um imperativo semântico, que advém de uma subjetividade emotiva em 

que a materialidade espácio-temporal é modulada segundo esses preceitos, no caso do 

desenho de Rubens a espacialidade é cativa de uma ordenação ilusória que simula uma 

aparência que esconde por sua vez um conteúdo semântico que se disponibiliza numa leitura 

subjacente e não evidente.  

O carácter emotivo é velado numa aparência em que o discurso plástico se suaviza 

numa temporalidade da leitura. A flutuação do olhar é seduzido num percurso que 

plasticamente enleia o olhar num labirinto formal que se interioriza numa dimensão temporal 

distanciada da temporalidade da cena narrada. Este artifício compositivo perfaz, dentro do 

discurso plástico, a materialização de uma espacialidade que se coaduna semanticamente com 

a mobilização motivacional que a temática encarna. A construção de um enredo em volta da 
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sedução e do amor carnal transfigura-se numa erotização do olhar que sensualmente percorre 

a composição de acordo com a coreografia dos gestos e dos olhares das figuras representadas. 

As disposições das figuras na composição localizam-se centradas e distribuídas segundo 

uma direção oblíqua que projeta o olhar a uma leitura espacial que se distende em 

profundidade. Esta situação funciona como uma materialização de uma espacialidade que, 

neste caso, introduz não só a uma descrição de um local, mas também uma formalização de 

uma temporalidade, que como elemento atuante da narrativa e da visualidade se integra como 

componente ativo.  

A alternância do olhar, motivada pela leitura que se efetua no percurso narrativo que 

encerra cada troca de olhares entre as figuras e as derivações daí decorrentes e, da extensão 

dessa leitura pela composição, configura, no seu aspeto global, uma territorialidade plástica 

que se eleva a uma presença de conteúdo.  

Plasticamente, o desenho de Rubens reveste-se de uma consistência material e visual 

que condiciona a leitura, através da expressão de uma textualidade plástica, a um intuir da 

imagem como presença orgânica, resultado da construção intricada das manchas que variam 

numa gama alargada de cinzentos que dominam a expressão gráfica da composição. Os 

longos vestidos que as figuras femininas envergam bem como a roupagem das figuras 

masculinas são o motivo para a expressão de um discurso plástico que manipula a 

materialidade que emana de um sentido descritivo, transformando-se numa expressão que 

plasticamente destrói a figuração. A consistência material transmuta-se numa presença 

meramente plástica e visual que se apresenta como narrativa de si própria, e deste modo como 

elementos configuradores de conteúdo abstrato. Esta apropriação da espacialidade da 

representação e do discurso que formaliza o processo descritivo por parte do discurso plástico, 

concretiza-se na elaboração de uma imagem, que na sua leitura global proporciona percursos 

interpretativos diversificados mas que semanticamente satisfazem a interpretação do conteúdo 

que a aparência inicial fomenta.  

A temática do amor na sua componente sensual é intuída numa escala que é superior ao 

mero reconhecimento que a formalização descritiva abastece. A própria estratégia discursiva 

plástica é uma narrativa que decorre paralelamente, a partir de uma textualidade que discursa 

informalmente e abstratamente no limiar de um reconhecimento linguístico, não se 

verbalizando como entidade que se nomeia mas afirmando-se como presença numa aparência. 
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O território da imagem transfigura-se em território de uma plasticidade que advém de uma 

imagética que formalmente se concretiza num conteúdo semântico sendo, a forma o seu 

próprio conteúdo. 

As ficções sobre os outros, os lugares e paisagens apresentam-se como formalizações de 

uma encenação do mundo, onde o próprio espaço da representação é um território plástico e 

conceptual que se revela como um microcosmo refletido em espelho do mundo. A 

transformação que se opera no decorrer da construção plástica reconfigura o sentido do 

motivo através de uma sedução estética das formas, que desta forma manipula o referente de 

acordo com uma narrativa que é encenação e relato de um testemunho e simultaneamente 

narrativa de uma construção plástica que é encenação de um território imagético onde o 

artista, numa ambivalência existencial, é o criador e espetador, consoante o seu 

posicionamento no lado do espelho, de acordo com a leitura que faz da imagem, a imagem: 

como captação do território imagético e físico e a imagem como território de uma narratologia 

plástica que se fundamenta em conteúdo semântico. 
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Capítulo VI - O Desenho como narrativa plástica. 

 

 
 

 

 

Voyez- vous pas bien que c’est la nature du sujet qui 

est cause de cette effet, et votre disposition,et que les 

sujets que je vous traite doivent être représentés par 

une outre manière. C’est en cela que consiste tout 

l’artifice de la peinture. 

Lisez l’histoire et le tableau, afin the connaître si 

chaque chose est appropriée au sujet. 

  Poussin 

 

 

 

Segundo Mieke Ball, um texto narrativo é composto estruturalmente por três elementos, 

o texto, a história e a fábula211, expondo as suas características da seguinte forma, «A 

narrative text is a text in which an agent or subject conveys to an address (tells the reader) a 

story in a particular medium, such as language, imagery, sound, buildings, or a combination 

thereof. A story is the content of that text, and produces a particular manifestation, inflection, 

and “colouring” of a fabula, the fabula is presented in certain manner. A fabula is a series of 

logically and chronologically related events that are caused or experienced by actors. Events, 

actors, time and location together constitutes the material of a fabula. They are the 

elements.».212

                                                             
211 «The text, the story, and the fabula» no original em inglês. 

 

212 BAL, Mieke, Narratology, Introduction to the Theory of Narrative, Toronto, University of Toronto Press, 
2009, p.5 
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De acordo com esta terminologia, a importação destes conceitos aplicados a uma 

estrutura narratológica visual, como o desenho, implica uma adaptação circunstancial que 

transforma o desenho, na sua plasticidade, num elemento que se duplica como atuante numa 

constituição narratológica.  

Deste modo o texto será dentro desta pespectiva a imagem, ou seja o produto material 

que é objeto de uma visualidade e que é intuído, numa primeira instância, composto de um 

sentido e de um conteúdo superficial, incluindo também a identificação de uma expressão 

plástica que se fomenta como textualidade específica.  

A história remete para o conteúdo final e para o modo como esse conteúdo se exprime 

que, no caso do desenho, se manifesta não só através de um ponto de vista213

A fábula congrega os elementos que, numa dimensão plástica, se constituem como 

formalizações da estrutura lógica do desenvolvimento narrativo dentro das exigências que o 

conteúdo semântico apela, e ainda como estruturação de uma narrativa icónica que por sua 

vez é forma e conteúdo exógeno à motivação inicial.  

 como também 

pela estruturação expressiva do discurso plástico, ou seja, pela expressão da textualidade 

plástica como meio de criação de conteúdo. 

É neste contexto em que a textualidade plástica se manifesta como discurso autónomo à 

sua própria função expressiva e, que se fundamenta parte desta reflexão. Dentro desta função 

operativa ocorre uma narrativa paralela, uma narrativa que assume uma configuração 

hermenêutica, construindo deste modo um sentido e uma presença que na sua articulação 

discursiva produz forma e conteúdo próprios. Este sentido relaciona-se com a conceção de 

“focalization” de Mieke Ball anteriormente referida, segundo Ball o conceito de focalização 

«[…] refers to both narrative as a genre and discourse as a semiotic system»214 e descreve o 

termo focalização como, «[…] Focalization is the relation between the elements of the fabula 

presented in the story, and the perspective from which they are presented.»215

Dentro desta terminologia, pode-se incluir ainda a condição anteriormente introduzida 

no domínio operativo da fábula, a dimensão plástica e icónica em que se organizam estes 

elementos em conteúdos visuais produtores de sentido de leitura que vão além da sua 

. 

                                                             
213 Mieke Bal, utiliza o termo “focalization” em vez de “point of view”, uma vez que o considera ambíguo e 
confuso. 
214 BAL, Mieke, Reading Rembrandt, Ob. Cit., p.158 
215 IDEM-Ibidem, p.154 
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dimensão de presentação, ou seja, em que a sua função sígnica vai para além da sua condição 

material como constitutiva de reconhecimento, como indica Norman Bryson, «[…] 

painting216 as sign must be the fundamental assumption of a art history; that the place where 

the sign arises is the interindividual territory of recognition; that concept of the sign’s 

meaning materialist cannot be divorced from its embohiment in context.»217

As assunções que permitem aos signos visuais exteriorizarem-se ao seu conteúdo 

contextual, que na sua génese deriva de uma construção cultural e social, decorre de uma 

discursividade de cariz plástico-narrativo de acordo com a conceção na qual Mieke Ball 

associa à produção do discurso narrativo, «In narrative discourse, focalization is the diret 

content of the linguistic signifiers. In visual art, it would be the direct content of visual 

signifiers like lines, dots light and dark, and composition. In both cases, focalization is already 

an interpretation a subjectivized content. What we see is before our mind’s eye; it has already 

been interpreted.».

 

218

É neste contexto de subjetividade que decorre desta dupla competência de significado e 

de significante por parte dos signos visuais que se proporciona o desdobramento narrativo do 

discurso plástico, como processo autónomo e de estrutura narratológica singular.  

 

Dentro desta conceção pode-se incluir a construção icónica de sentido hieroglífico, 

através da construção de imagens concebidas de acordo com uma estruturação codificada 

segundo um vocabulário previamente estabelecido. A natureza destas imagens reside numa 

intencionalidade velada, em que o conteúdo semântico se objetiva através de uma leitura que 

se direciona para uma imagética que decorre de uma visualidade secundária. O sentido que 

encerram só se estabelece na apreensão global de todos os elementos que compõem a 

figuração que, de acordo com uma lógica linguística e com uma codificação de carácter 

icónico, processam um conteúdo semântico específico que é diferente e mais complexo que o 

conteúdo semântico que deriva da leitura da figuração.  

Neste contexto, as gravuras que ilustram a obra atribuída a Francesco Collona, 

Hypnerotomachia Poliphili, enquadram-se nesta lógica.  

As [Fig.89] e [Fig.90] referem-se a dois momentos distintos na narrativa. Ambas 

ilustram passagens narradas no texto, no entanto, apresentam elementos ou variações que 
                                                             
216 Substituí-se aqui pintura por desenho. 
217 BRAYSON,Norman, Vision and painting, Ob. Cit., p.131 
218 BAL, Mieke, Reading Rembrandt, Ob. Cit., p.158 
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introduzem outras projeções semânticas às leituras, do texto e da imagem. Ambas configuram 

uma abordagem de teor descritivo em relação à narrativa do texto, no entanto, em termos de 

uma dinâmica visual, apresentam-se diferenças no que toca a uma mobilização semântica da 

sua leitura, fruto do ritmo como se processam as duas construções que se edificam em 

paralelo, a da transcrição de caracter icónico do texto escrito que a sustenta, e a formalização 

de uma iconicidade que se transfere para um outro conteúdo semântico.  

Segundo esta abordagem, a imagem da [Fig.89] apresenta-se de acordo com uma 

construção da espacialidade e da figuração que manifesta uma interação direta entre o texto 

escrito e a conceção da imagem, no entanto existem diferenças subtis que se apresentam como 

pequenos fragmentos que se descontinuam no processo transcritivo, funcionando deste modo 

como uma construção que paralelamente se organiza iconicamente como desvio semântico 

que se cria numa nova textualidade219

A estratégia compositiva e a transcrição da uma temporalidade e de uma espacialidade 

manifestam-se de uma forma diferenciada noutra ilustração [Fig.90]. Nesta ilustração, o 

espaço da representação e o espaço da ação são compartimentados de forma a dividir 

claramente a composição de acordo com os dois momentos específicos da narrativa. Esta 

divisão, formalizada na vertical e que descreve o limite da parede, estrutura não só o espaço 

interno e externo da ação narrada como introduz também uma divisão temporal, situação que 

é reforçada visualmente pela deformação “perspéctica” que ocorre através da construção 

destas duas espacialidades a partir de pontos de vista diferenciados, induzindo em termos 

visuais uma movimentação dentro do espaço da representação que se desloca temporalmente.  

. 

Estes diferentes “tempos” coabitam no mesmo “tempo” da imagem referindo-se, 

contudo, a segmentos precisos da narrativa, as flores que emergem no chão do quarto da 

personagem feminina surgem após a passagem da última auriga alada.  

Se aprofundar ainda mais a conexão entre a narrativa do texto e a correspondência 

icónica na imagem, surgem elementos contraditórios que não tem correspondência, 

                                                             
219 Note-se à referência no texto da existência de um pavimento ladrilhado (tiles pavement), no entanto na 
imagem os ladrilhos preenchem a parede, e o chão aparenta ser terroso e irregula. Em termos imagéticos sugere 
ao leitor uma rotação dimensional do espaço e de uma ação temporal deslocada da ação narrativa. 
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evidenciando uma possível intencionalidade operativa da imagem que vá para além de uma 

simples e direta ilustração do texto220

 

. 

 
[Fig.89]221

 
 

A ambiguidade de leitura que advém do conflito entre as lógicas representativas e a 

singularidade de um conteúdo semântico que se estabiliza numa relação com o referente 

                                                             
220 A não representação das rosas na figura que conduz a segunda auriga e a aparente não representação das 
mesmas no chão do quarto, apresenta-se como um elemento perturbador, não só pelo forte carácter simbólico 
associado a esta flor mas também pela descrição detalhada no texto e sua relevância na narrativa. 
221 «Oh, how wretched and cruel was my fate! Suddenly there appeared on the threshold of the portal, not the 
lion that came limping to Androcles’s cave, but a frightful and horrific dragon! Its triple tongue trembled in its 
jaws, which were full as a comb with sharp, serrated teeth. Its fat, scaly body slithered over the tiles pavement, 
[…]without a moment delay, I turned my back and entered in full flight into the darkness, forcing my feet to ever 
faster as I swiftly penetrated the unknown interior of the darksome place.» p.62 
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textual, exponencia as possibilidades interpretativas a um nível que se deslocaliza da leitura 

imediata da imagem. 

 

 

 

 
[Fig.90]222

 
 

Este carácter simbólico223

                                                             
222 «[…] Suddenly another chariot followed behind, pursuing the first one: it was all flashing with fire , 
harnessed with golden cords to two white swans. On this there sat triumphantly a powerful and divine lady, her 
starry brow crowned with roses, having with her a winged boy with blindfolded eyes […]. After watching this 
whole scene with the courage of love, I discovered my lap and the whole floor of my bedroom strewn all over 
with fragrant red roses and twigs of flowering green myrtle.» 

 não se esgota no suposto conceito que é produzido. A 

conjugação complexa de elementos, que figurativamente encerram um sentido simbólico, em 

223 «A symbol may be defined as an object, living or material, that represents a concept. Many objects, however, 
take on symbolic meaning only within a certain context; the dove, for example, represents the Holy Spirit at 
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contextos específicos, faculta possibilidades de leitura que se concebam numa dimensão 

conceptual que se autonomiza em relação ao patamar inicial da sua formalização.224

O carácter de imagem hieroglífica que a concessão destes desenhos explícita, funciona 

de acordo com a relação que se estabelece com o espetador leitor, como se refere Brayson a 

este propósito, « […]the hieroglyph can only come to life when the image is fully discursive, 

and when the incarnation of that discoursive image occurs within the reader’s visualizing 

imagination and nowhere else […] But the hieroglyph is supposed to have no signifer: it is 

transparent, and the hieroglyphic moment is precisely brought about when the sign ceases to 

seem to be a sign and instead presents itself as a place of relay of unmediated presence and 

representation.»

  

225

Se a narrativa visual pode ser concebida dentro de um âmbito discursivo, no qual as 

estruturas formais se organizam num duplo sentido, como construções visuais que remetem 

para uma coerência descritiva das formas na sua aparência, e como construções linguísticas, 

que se organizam em torno de uma codificação contextualizada num universo discursivo 

formal e conceptual, emissor de sentido e de conteúdo verbal e imagético, que se relaciona 

para o exterior da sua formalização, também poderá funcionar num âmbito discursivo virado 

para o seu interior, para o sentido da sua própria conceção, que a nível plástico articula, não 

só a forma com o seu conteúdo, como também a formalização da sua visualidade como 

processo hermenêutico. 

 

Neste contexto, a análise de processos discursivos de carácter plástico que se 

manifestam visualmente como gerenciadores de leituras de cariz narrativo, deve obedecer a 

princípios, que na sua dimensão especulativa, se organizem de acordo com uma experiência 

formal e conceptual e atuem como discursos internos, como narrativas das suas 

formalizações. Esta conceção parte do princípio que a imagem pictórica fundamenta-se 

                                                                                                                                                                                              
Christ’s baptism but when accompanied by Venus is associated with love» CARR-GOMM, Sarah, Dictionary of 
symbols in Art, Ob. Cit., p.6 
224 Dentro da abrangência reflexiva deste estudo não importa aferir sobre os conteúdos simbólicos inerentes a 
estas imagens nem tão pouco efetuar um processo de descodificação de sentido linguístico em busca de uma 
gramática de conteúdos. A introdução especulativa destas imagens, que aparentemente indiciam um carácter 
hieroglífico, serve para localizar dentro das possibilidades operativas de uma narrativa plástica e visual, uma 
componente paradoxalmente mais abstrata em termos de uma linguagem, em virtude de a mesma funcionar num 
nível exclusivamente intelectual e imagético exterior ao discurso que a formaliza. O carácter hermético que o 
discurso imagético destas imagens preconiza impossibilita uma análise comparativa com outras valências do 
discurso plástico, surgindo apenas, neste contexto, a sua referência.  
225 BRAYSON,Norman, Word and Image, Ob. Cit.,  p.191 e 193 
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autonomamente como entidade separada que vai além de uma ideia pictórica de cópia do 

mundo. A discursividade das formas como experiência de formalização de assuntos é 

regulada por um sistema de convenções. Mais que a reprodutibilidade como meio, o que se 

perpetua são esquemas convencionais que se interligam e se interrelacionam de acordo com as 

modificações que as diversas visões do mundo incorporam.  

O isolamento da imagem na sua vertente formativa em relação ao sistema de 

convenções que suportam a sua consistência, tanto formal como conceptual, como produtores 

de sentido, permite incidir um olhar sobre os elementos discursivos do desenho, como 

experiência de uma construção formal que se desenvolve em paralelo e que constituindo-se 

autonomamente e formalmente, materializa-se em algo que constrói um sentido que está 

distante, mas em simultâneo incorporado, da leitura decorrente da estrutura convencional 

dominante. Este discurso plástico que se desenvolve paralelamente é estruturalmente 

narratológico em virtude de fomentar um sentido que decorre dentro de uma temporalidade 

que se vai construindo à medida que os elementos formais transitam entre as materializações 

figurais que evocam e os conteúdos imagéticos que daí advéem. 

O desenho, devido à sua posição secundária226

O desenho de Pesarese (Estampa71) e [Fig.91], um estudo para uma possível pintura 

sobre a temática Massacre dos Inocentes, revela um processo em que é visível a 

transformação formal que se vai operando como constituinte de uma temporalização em que 

as marcas dos momentos de transmutação se materializam signicamente em transcritores de 

ideias, produtoras de imagens instigadoras de conteúdo semântico à medida que se articulam 

dentro de uma textualidade que produz sentido, quando se organiza estruturalmente em 

narrativa plástica. 

 dentro das convenções em contexto de 

produção de objeto artístico, permite um olhar específico sobre estas incidências, devido 

sobretudo à observação direta da convivência e da interpenetração, entre as estruturas 

convencionais e ocultas da prática construtiva das formalizações plásticas que se desenvolvem 

num permanente intercâmbio entre a materialidade plástica e a ideia. 

 

                                                             
226 Referimo-nos, obviamente, à questão já anteriormente abordada, da visibilidade e da produção do desenho 
dentro do contexto dos períodos históricos objeto desta reflexão. 
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[Fig.91] Simone Cantarini, dito il Pesarese, Massacre dos Inocentes, 1641 (pormenor). 

 

Os traços e as linhas que vão moldando e isolando as formas num reconhecimento 

progressivo da figuração dos corpos, materializam-se de acordo com uma consciência 

expressiva que semanticamente encontra suporte na violência do assunto que evoca. A 

temporalidade do olhar no processo ambivalente da leitura das formas e a construção do 

sentido das mesmas, organiza-se num movimento que vai revisitando progressivamente os 

elementos que plasticamente vão insinuando as formas como estruturas de conteúdo. Este 

movimento de visualidade, que ocorre numa dada dimensão temporal, é simultâneo a uma 

construção intelectual que à medida que se processa, elabora um conteúdo que se estabiliza no 

momento em que se organiza numa textualidade discursiva sobre o assunto. Este momento de 

encontro sintetiza o instante em que a textualidade plástica se agrega ao discurso da 

textualidade verbal da ideia.  

Deste modo o discurso plástico integra-se como elemento expressivo e produtor de 

sentido no universo conceptual produtivo da ideia, e afirma-se numa coexistência operativa da 

imagem, com sentido visual e com sentido semântico. Esta consciência visual e conceptual 
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estipula os limites narratológicos dos processos que envolvem o sentido descritivo das 

formas, impulsionando as dinâmicas narrativas que advéem da relação entre o processo visual 

e o processo intelectual do reconhecimento que se desenvolve num contexto de 

indeterminação227

Este processo, que originalmente decorre num contexto artístico de produção dito 

preparatório ou de estudo, promove-se numa aparente intencionalidade formativa que visa 

primariamente a descrição formal através de uma sucessão de intervenções corretivas. No 

entanto se estes gestos foram entendidos numa contextualização de memória temporal, são 

percebidos como sendo testemunhos de uma fragmentação, entre o gesto e a ideia, e 

produtores de sentido, não de um sentido de uma narrativa da descrição, mas como presenças 

constituintes de sentido narratológico por si, neste caso de uma narratividade visual.  

, motivado pela dinâmica visual da indecisão e do percurso gráfico das 

linhas que se alternam na sua textualidade como vocábulos plásticos. 

A construção do discurso plástico assume uma dimensão intelectual ao subalternizar o 

assunto ao modo, mais do «que é» o «como é» afirma-se como atividade central, a 

transformação da materialidade plástica em assunto ocorre no instante em que o signo visual 

se assume plástico e não só icónico, concebendo-se em conteúdo, manifestando-se numa 

textualidade plástica que agrega um sentido discursivo e um sentido expressivo.  

A representação da narrativa que serve de temática não se processa através de uma 

transferência operativa entre a linguagem escrita (neste caso a narrativa bíblica do episódio do 

massacre dos inocentes) e a construção visual através da imagem, no qual a construção é 

neutra na sua condição de presença, adquirindo sentido através da articulação da convenção, 

que promove o signo a uma condição icónica com a categoria de significado, e deste modo 

canalizando o signo plástico a uma condição isolada e muda na sua dimensão operativa como 

significante228

                                                             
227 «[…] Indeterminacy implies not less intentionality but a difference in the quality intentions that enter the 
artwork.» BRAYSON, Norman, Visual theory, Ob. Cit., p.191 

. A dimensão do signo plástico perfaz um percurso autónomo, construindo a 

narrativa não numa consistência de aparência mas numa consistência visual produtora de 

228 «Le deuxième fait qui peut expliquer l’équation simpliste «signifiant = plastique» et «signifié = icône» est la 
confusion évidement rendue possible, dans une sémiotique obnubilée par les mythes du sensible, par ceci que ces 
deux instruments peuvent de facto s’actualiser dans un meme ensemble de phénomènes physiques. […] nous 
répétons que signe iconique et signe plastique peuvent être solidaires dans leur manifestation matérielle – et que 
la chose n’est pas interessantes répercussions sur la communication visuelle -, mais qu’il s’agit de signes 
parfaitement autonomies au plan de la théorie: autonomies et «complets», mettant en relation de manière chaque 
fois originale ontenu et d’un plan de l’expression.» EDELINE, Francis, KLINKENBERG, Jean-Marie, 
MINGUET, Philippe, Traité du signe visual, Paris, Éditions du Seuil, p.118-119 



269 
 

sentido229

Aproximação semelhante a este exemplo, podemos encontrar no desenho de Rubens 

para o estudo de São Jorge (Estampa 72) e [Fig.92]. Apesar da estratégia da construção formal 

ser diferenciada, a exponenciação da discursividade plástica fomenta-se através de uma 

consciência produtiva dentro da mesma esfera de intervenção. Neste caso observa-se um 

recurso expressivo plástico que assenta numa da textualidade que em termos visuais se 

manifesta através de uma eloquência do contraste. O contraste entre o “branco” do suporte e 

as manchas escuras, que em conjugação com as linhas, sugerem a definição das formas, 

opera-se numa consciência formativa que se induz numa dinâmica que exponencia o conteúdo 

semântico na qual a imagem reside. 

. Esta dimensão construtiva da imagem revela não só os mecanismos estruturais da 

verbalização plástica mas também de uma verbalização intelectual imagética.  

O funcionamento desta textualidade gráfica decorre de uma apropriação sintética dos 

elementos formais, que isolados estrangulam a sua componente discursiva, mas que numa 

articulação global realizam-se como promotores de descrição formal. A descrição formal 

organizada nesta intencionalidade sintética, fruto do violento contraste das manchas que 

marcam distintamente duas zonas, o escuro e o claro, manifesta uma temporalidade da ação 

que se gere através de um imediatismo de consistência visual mas que paradoxalmente 

descreve-se numa temporalidade que semanticamente se intui distendida quando confrontada 

com a narrativa temática que alberga. 

Esta situação decorre da interligação entre a visualidade da imagem nas suas 

componentes de textualidade plástica e de expressividade plástica e da consequente 

formalização plástica que sucede à leitura que processa a imagem de acordo com um conjunto 

de valorizações que emanam do contexto em que essa leitura se efetua.  

As intervenções gráficas que na sua dimensão semântica se manifestam como “erros”, 

“falhando” como sugestão formal, não satisfazendo icónicamente a sua função representativa, 

não são desprovidas de valor signíco e afirmam-se nessa dimensão com valor plástico, 

situação que nomeia estes elementos como constituintes de verbalização. A desadequação que 

se verifica dentro da estrutura codificada que o integra num contexto representacional 

específico, não anula a sua capacidade de formar sentido, a sua formalização estrutura-se 

                                                             
229 «Vision is the Art of seeing things invisible.» Jonathan Swift 
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dentro de uma lógica interna, que na sua globalidade afirma-se como uma presença formadora 

de conteúdo.  

 

 
[Fig.92] Rubens, São Jorge e o Dragão, 1609 (pormenor) 

 

Na observação de um detalhe do desenho de Rubens [Fig.93], pode-se verificar a 

convivência entre a procura de uma definição formal e o «erros» que se sucedem nesse 

processo. A consistência plástica das linhas que descrevem uma das pernas do cavalo e que 

subitamente se desmaterializam dessa condição pela presença do corpo do dragão, que 

materialmente, pela sua opacidade as tapam, não perde a sua função sígnica de sentido 

plástico não obstante a destituição da sua função icónica230

                                                             
230 «L’occultation du plastique n’est pas sans conséquences. Conséquences qui present encore aujourd’hui sur 
son statut en sémiotique. Le plastique apparaît en effet fréquemment comme subordonné à l’iconique. Il 

.  
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Advém desta relação uma dinâmica visual que se imiscui na narratologia da imagem e 

da sua visualidade, a aspereza material e a sua configuração formal da linha, relaciona-se 

semanticamente com a garra do dragão que procura dilacerar o ventre do cavalo, a expressão 

gráfica e plástica das linhas bem como a sua alteração de espessura e de intensidade acentuam 

a narratividade da violência e do dramatismo da ação. Destituídas de um conteúdo icónico, 

estas marcações valorizam-se como expressão de um conteúdo não verbalizável. 

 

 
[Fig.93] Rubens, São Jorge e o Dragão, 1609 (detalhe) 

 

Esta configuração operativa dos elementos plásticos intervenientes na construção formal 

realiza-se num processo de permanente transformação. A mobilização transformativa da 

intervenção plástica manifesta-se deste modo em várias instâncias discursivas que se 

constituem narratológicamente integradas mas que contudo se desenrolam em planos 

semânticos diferenciados. A integração destes elementos numa mesma unidade de leitura 

ocorre num determinado instante de convergência no qual os signos plásticos e icónicos, bem 

como a decorrência de conteúdos semânticos que se mobilizam, se encontram numa mesma 

                                                                                                                                                                                              
constituerait le plan de l’expression, ou le significant, d’un contenu iconique, l’icône ayant ainsi statut de 
signifié. Nous nous démarquons radicalement de cette position: plastique et iconique constituent pour nous deux 
classes de signes autonomes. Signes à part entière, ils assicient chacun un plan du contenu à un plan de 
l’expression, la relation entre ces deux plans étant chaque fois originale.» EDELINE, Francis, KLINKENBERG, 
Jean-Marie, MINGUET, Philippe, Traité du signe visual, Ob. Cit., p.118 
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lógica interpretativa231

 

 de modo a funcionar num mesmo nível discursivo. No entanto este 

momento ocorre a nível intelectual e imagético e não perceptivo. A transformação da 

materialidade sígnica em ideia ocorre dentro de uma construção que se organiza dentro de 

uma temporalidade que se constrói narrativamente numa visualidade que se eleva do sentido 

perceptivo. 

 

 

[Fig.94] Delacroix, Estudos para a Educação de Aquiles, 1845.  

 

Num outro nível de construção plástica onde pode-se observar uma dimensão signíca, 

na qual os signos plásticos são simultaneamente icónicos, de modo aque a sua função plástica 

se dinamiza numa mesma dimensão temporal e visual que a sua função icónica, o que 

proporciona, no campo da narratologia visual, um momento ambivalente de conteúdos 

semânticos e expressivos bem como de sentidos plásticos e imagéticos. Esta situação pode-se 

observar no exemplo constituído pelos estudos de Delacroix sobre o tema A educação de 

Aquiles [Fig.94] e (Estampa 73). 

 

                                                             
231 «[…] for as long as the images one is dealing with involve recognition, for as long as they are 
“representation” then they are material signs, and not simply material shapes. And as signs, as complex 
statements in signs and as material transformations of the sign, paintings are part of a flow of discourse […] But 
they are not the only lines that link the painter to the rest of the social world, for there is another flow that 
transverses the painter and the patron class, and all those who participated in the codes of recognition: the flow 
of signs, of discourse, of discoursive power» BRAYSON, Norman,, Visual theory , Ob. Cit., p.68 e 69 
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[Fig.95] Delacroix, Estudos para a Educação de Aquiles, 1845 (detalhes). 

 

Os dois estudos preconizam situações distintas da relação semântica entre a plasticidade 

e a iconicidade dos elementos que constroem a imagem, funcionando como promotores de 

narratividades diferenciadas. 

Os estudos organizam-se em etapas distintas e exprimem diferentes conceções de 

abrangência plástica. No estudo da esquerda pode-se observar a construção das figuras e da 

envolvência espacial num registo de adequação e de unidade plástica, através de uma 

construção plástica com recurso à mancha e à expressão linear, como articulação entre as 

figuras e uma espacialidade.  

O estudo à direita apresenta-se como a construção figural dos elementos centrais da 

narrativa e em simultâneo de uma orientação semântica que se pretende afirmar na construção 

da imagem. Ambos constroem uma mesma representação de aspeto, neste caso as figuras de 

Aquiles montado em Chiron no relato em que Aquiles é instruído pelo centauro a manusear o 

arco, no entanto proporcionam o desenrolar de narrativas paralelas à narrativa que as motiva, 

situação que decorre do processamento do discurso plástico que se afirma numa construção 
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vincadamente visual, no caso do primeiro desenho, e numa orientação mais abstrata a nível 

intelectual no segundo desenho.  

No desenho da esquerda observa-se uma construção que focaliza o olhar a percorrer a 

composição num intercâmbio permanente entre a construção formal que descreve Chiron e 

Aquiles, a construção das formas que se insinuam como paisagem (nuvens ou montanhas) e 

as aves que percorrem o céu.  

Este confronto estrutural do discurso plástico, narra-se ambivalentemente em duas 

fundamentações. A construção plástica dos corpos desenvolve-se dentro de uma aplicação 

gráfica das linhas e das manchas segundo um sentido e uma lógica descritiva em que o signo 

plástico e o signo icónico se encontram numa mesma dimensão semântica, o instante em que 

o signo plástico é simultaneamente presença matérica e expressão de conteúdo exógeno à sua 

condição e se materializa em presença plástica e textual em contexto de narrativa visual. 

A construção da “paisagem” à direita funciona de forma diferente como discurso 

plástico. As linhas e as manchas afirmam-se na sua condição matérica como presença 

destituindo um sentido representativo a uma verbalização quase inexistente. Ao contrário do 

lado esquerdo da composição ocorre uma “descoordenação” na temporalidade operativa na 

transição da materialidade do signo plástico para o nível da dimensão relacional com o signo 

icónico. Este desfasamento proporciona uma ambivalência de conteúdo do discurso plástico. 

A formalização de um conteúdo semântico decorre subsidiária de uma presença material da 

forma plástica, que se afirma primariamente como presença plástica. O sentido e o conteúdo 

semântico da expressão formal ocorre num segundo momento, num instante de 

contextualização visual e intelectual quando a instrução semântica que deriva da 

discursividade que se opera no lado esquerdo da composição invade narratológicamente a 

visualidade da composição.  

Pode observar-se na [Fig.95] o isolamento em detalhe da parte direita da composição. 

As manchas que configuram uma possível descrição de paisagem estruturam-se numa 

formalização plástica que se afirma pela sua materialidade relegando um sentido descritivo 

para uma posição secundária. Os grafismos à direita são intuídos numa leitura descritiva232

                                                             
232 «Toute description est d’emblée lecture sous son double aspect de parcours visual de la surface plastique 
selon l’ordre ou les orders des jalons qui sont deposes et de déchiffrement mental et perceptive de ces mêmes 
signaux come signs dans un discours.» MARIN, Louis, Sublime Poussin,  Ob. Cit., p.37 
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como descritores de pássaros através de um nível de contextualização e de leitura que 

extravasa totalmente a sua condição material e plástica.  

Processa-se deste modo, uma narrativa a nível plástico, paralela e autónoma que se 

constrói ambivalentemente numa transformação de duplo sentido semântico que se exterioriza 

ao sentido descritivo motivacional233. Esta transformação ocorre num substrato intelectual que 

transfigura a textualidade ao nível da linguagem plástica, situação que se opera derivada da 

contextualização em que decorre a leitura, que se relaciona diretamente com um sistema de 

códigos linguísticos, culturais e ideológicos em que a mesma se efetua. Norman Bryson a este 

propósito evidencia o carácter mutável da atividade sígnica indicando, «[…] But it is a 

characteristic of signs are able to travel away from the context of their making both in space 

and in time, without ceasing to be signs. Such objects as texts or paintings are structures 

governed by “dissemination”. They enter contexts other than the context of their 

emergence.».234

Assim, dentro desta observância, pode-se evocar a um nível projetivo do signo, uma 

condição ou instância transmutável, que dinamicamente reformula a vertente plástica e a 

vertente icónica que o categoriza. Esta condição dinâmica encontra-se e desenvolve-se inclusa 

no contexto em que a imagem é lida e não só percecionada. A nível percetivo a imagem 

neutraliza-se numa subjetividade, uma vez que a tradução percetiva opera-se individualmente, 

consoante o espetador. A leitura implica um reconhecimento, condição que se fundamenta 

dentro de uma contextualização mais abrangente em que o espetador se inclui, como afirma 

Norman Bryson, «[…] the crucial difference between the term “perception” and the term 

“recognition” is that the latter is social. It takes one person to experience a sensation, it takes 

at last two to recognize a sign».

 

235

O desenho da direita, conceptualiza-se noutra direção operativa. O processo da 

significação não ocorre dentro da textualidade plástica, mas de uma textualidade que vêm do 

exterior da imagem, que se formaliza numa teatralidade. O conteúdo semântico que decorre 

do gesto de Chiron, apontando para o espaço vazio a par da seta que Aquiles se prepara para 

  

                                                             
233 «Description is supposed to be the mode that differentiates still states from narrative events, and outer from 
inner. In a way we can say it differentiates death from life. Whereas narration represents events, including inner 
events like thoughts and emotions, description represents exterior, perceptible states.» BAL, Mieke, Reading 
Rembrandt., Ob. Cit., p.380 
234 BRAYSON, Norman, Visual theory, Ob. Cit., p.71 
235BRAYSON, Norman, Vision and Painting, the teory of the Gaze, Ob. Cit., p.65  
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disparar, configura um sentido que vai para além de um sentido descritivo dentro da estrutura 

narrativa, insinuando uma leitura que remete para uma discursividade reflexiva sobre o 

processo criativo e plástico. O gesto de Chiron e Aquiles são a instrução ambivalente da 

condição material da incisão plástica sobre o suporte real e a projeção imagética do gesto que 

intelectualmente o fundamenta como sentido, a materialidade só se fundamenta em presença a 

nível intelectual.  

O centauro como imagem simbólica de uma dupla existência, de um ser que vive 

dividido entre dois corpos, e que não sendo ambos não é nenhum, semanticamente é a 

expressão da própria realidade existencial do processo discursivo plástico. 

 

 
[Fig.96] Percurso da transformação signíca numa estrutura narratológica visual. 

 

A [Fig.96] apresenta um esquema simplificado das relações e das transformações 

operativas que se estabelecem entre os processos discursivos e os subsequentes processos 

intuitivos da imagem visual, a nível preceptivo e a nível interpretativo (de leitura).  



277 
 

Os três níveis de discurso apresentados referem-se às três dimensões expressivas que 

coabitam na realidade imagética numa estrutura de narrativa visual.  

O discurso plástico integra a materialidade e a expressão manipulatória dos recursos da 

linguagem plástica no âmbito do desenho, o discurso descritivo representacional concentra os 

modos como a imagem se constrói numa aparência com um determinado sentido e 

consistência visual, tanto formativo a um nível percetivo como intelectual, por fim o discurso 

contextual remete para uma construção apriorística e mutável da integridade da imagem, uma 

vez que a sua atividade resulta de um posicionamento específico do contexto em que o 

espetador entra em contacto com a imagem, contexto esse que pode ser diverso e espaçado no 

tempo e não só o contexto em que a obra foi produzida236

Em correspondência a cada um dos modos discursivos que decorrem em simultâneo 

encontra-se a atividade signíca de acordo com o percurso da visualidade

.  

237

A “ativação” do signo iconológico introduz uma variável no processo de transição da 

visualidade para um “estado” de leitura. A leitura

 no seu movimento 

de contacto com a imagem. Este movimento decorre numa temporalidade que vai acionando 

os diferentes estímulos consoante os atos de consciencialização que se propagam através da 

atividade sígnica.  

238

                                                             
236 Norman Brayson distingue dois modelos de atividade signíca, que intitulou de clássica e de projetiva, no 
âmbito terminológico do discurso contextual, o modelo “projetivo” é o que se apresenta mais próximo, uma vez 
que «[…] is a characteristic of signs that are able to travel away from the context of their making both in space 
and in time, without ceasing to be signs. Such objects as texts or paintings are structures governed by 
“dissimination”. They enter contexts other than the context of their emergence. BRAYSON, Norman, Visual 
Theory, Ob. Cit.,  p.71  

 é um processo que se desencadeia a partir 

do momento em que a organização formal e o conteúdo semântico da imagem se organizam 

de acordo com um sentido, no entanto a leitura não é só um processo unidirecional que parte 

da imagem para o espetador, mas sim recíproco, alternando-se e desdobrando-se em sentidos 

diversos decorrentes dos contextos diversificados em que esta relação se estabelece. Deste 

modo, o signo iconológico é “transportado” para o percurso da leitura “contaminando” este 

processo, que no seu percurso influência o signo plástico e o signo icónico segundo uma 

orientação pré-estabelecida. Esta relação permite a coabitação tanto criativa como expressiva, 

237 «[…]”visuality” – a term larger than “vision”, and one intend to represent the construction of vision under 
conditions of society and discourse, into a visuality as it unfolds within the human subject.» BRASON, Norman, 
Tradition and Disire, Ob.Cit., p.45 
238 «[…] lire le tableau,ce sera à la fois discerner ce qui dans le tableau fait signe et énnoncer, déclarer les 
significations de ses signes.» MARIN, Louis, Sublime Poussin, Ob.Cit., p.24 
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no campo plástico como no campo conceptual, decorrendo desta relação não só a 

consolidação da imagem em termos discursivos, como também a produção de novas imagens 

sucessórias que se estabelecem dinamicamente a partir desta relação.  

O equilíbrio discursivo resulta dos momentos integradores do percurso da visualidade 

com o percurso da leitura, sendo esses momentos variáveis consoante os contextos239 em que 

este processo se efetua, fundamentamdo-se segundo uma convenção. A convenção modela os 

elementos que interagem na construção discursiva, de modo a integrá-los numa lógica 

transformadora da materialidade plástica em ideia e em conteúdo linguístico240

A experiência visual resultante desta interação com a imagem proporciona, deste modo, 

diversas construções imagéticas que sucedem correlacionadas entre si e decorrentes dos 

discursos que ocorrem no interior da imagem. O processo temporal em que ocorre esta 

experiência transforma-se numa temporalidade plástica na medida em que a temporalidade na 

sua consistência material encontra-se deformada. Esta deformação ocorre segundo uma 

atração gravitacional que deriva de acordo com a dominância de um determinado sentido 

discursivo sobre os outros e do contexto dominante, alterando, assim, um sentido de 

continuidade e de sucessão temporal no processo de leitura, criando sentidos de alternância e 

de movimentação multidirecional que em termos imagéticos dotam a imagem de uma 

dinâmica que tanto na sua dimensão plástica e visual como conceptual se exprimem numa 

estrutura narratológica. O signo, como elemento inter-relacional entre uma função 

. A 

“convenção” sustenta-se neste processo através da permanente conexão entre os diversos 

momentos de encontro que vão interagindo com o percurso da visualidade e da leitura, 

intervindo com mais implicações no discurso representacional ou no discurso plástico, 

consoante o universo de valorizações decorrentes da sua contextualização. A teia que unifica 

estes momentos, o “circuito memorial”, estabiliza a convenção numa ordem que satisfaz os 

imperativos conceptuais na promoção de determinados conteúdos semânticos. Este processo 

estrutura-se de acordo com uma subestrutura narratológica que funciona paralelamente às 

estruturas narratológicas dominantes. 

                                                             
239 Os contextos em que a imagem é produzida e interpretada. O contexto social, ideológico e cultural da sua 
produção e o contexto, nas mesmas dimensões, em que é lido. 
240 «Essa convenção consiste em dar-nos a diegese (o mundo representado) como uma realidade, mas também 
como uma ficção. Não se trata de um real “verdadeiro” mas de um discurso que reenvia, ele mesmo, ao mundo 
como problema. A narrativa na sua totalidade, constitui-se numa imagem capaz de presentificação.» LEFEBRE, 
Maurice-Jean, Estrutura do Discurso da Poesia e daNarrativa, ob.cit., p.186 
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representativa e a sua presença plástica, funciona como satisfação transcritiva entre a forma e 

a ideia. No entanto, na sua dimensão plástica, o signo configura-se numa materialidade que é 

imagem e conteúdo em si mesmo, autonomizando-se em relação à sua função descritiva 

através de uma narrativa que se organiza consoante a valorização que a sustenta. A leitura 

processa a transformação do conteúdo semântico da imagem em ideia. Existem dois 

substratos subjacentes à ideia e ao conteúdo semântico que variam de relevância segundo a 

aproximação que se faça e as valorizações que se operam de carácter plástico e ideológico 

formal. O gosto é exatamente o ponto de equilíbrio entre a ideia e a expressão do discurso do 

seu conteúdo semântico ao longo dos tempos. 

A análise que se segue observa o processo de uma narrativa da construção de uma 

imagem através de várias etapas até à uma formalização imagética final dentro dos princípios 

orientadores desta investigação. 

Na obra de Ingres, «O retrato da Viscondessa Othenin d’Haussonville», pode-se 

confrontar a obra final [Fig.97] com um estudo preparatório [Fig.98] (Estampa 74) segundo 

uma abordagem dentro de diferentes e possíveis leituras de carácter narratológico que se 

concebem inclusos numa perspetiva de uma conceção plástica de narrativa visual. Para este 

fim, desdobra-se a análise por dois caminhos de abordagem. Numa primeira instância, o 

desenvolvimento de uma narratologia da conceção da obra, através do confronto das várias 

fases constituintes da sua produção, dando ênfase aos momentos intermédios (os desenhos 

preparatórios), que se enquadram num processo narratológico do desenvolvimento conceptual 

em que a imagem pictórica final se consubstancia. Num segundo momento, o funcionamento 

da leitura da obra segundo uma perspetiva narratológica que se congrega na relação que se 

estabelece entre o espetador e a obra nos momentos em que se encontram, através da 

manipulação do espaço (o espaço da representação e o espaço representado) como meio de 

exploração de uma ideia de temporalidade.  

A associação de Ingres a um certo conservadorismo estético e plástico em relação à sua 

obra resulta sobretudo de uma imagem criada em primeiro lugar pela personalidade do 

próprio Ingres, e pela visão que os seus contemporâneos tiveram em relação a ele e à sua 

obra241

                                                             
241 «[...] qual é o objetivo do senhor Ingres? Não é de certeza, a expressão dos sentimentos, das paixões 
«[...]Inclino-me a pensar que o seu ideal é uma espécie de ideal constituído em partes iguais por saúde e por 

, dentro do contexto do Romantismo. Esta visão resulta sobretudo de uma análise dos 
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modelos formais e temáticos, como também de uma valorização diferenciada do “sensível” e 

de consciência do “motivo”242

Se a expressão linear de Ingres respeita uma conceção de beleza que visa a necessidade 

da transfiguração do referente, no sentido em que o desenho corrige e emenda os aleatórios 

desvios que a natureza proporciona numa busca da beleza através da “verdade”, afasta-se de 

um conceito de realismo sustentado num conceito de equivalência

 da obra de arte enquadrados na sua contemporaneidade. A 

expressão “linear”, tanto numa componente gráfica como numa tradução de temporalidade 

narrativa e plástica, extravasa a simples associação classicista, e afasta-se de um registo 

puramente académico, extravasando a expressão plástica e conceptual da obra de Ingres para 

além dos convencionalismos e práticas de catalogação dentro das categorias estilísticas e das 

valorizações de carácter vanguardista associadas às expressões formais.  

243

                                                                                                                                                                                              
calma, quase por indiferença, algo de análogo ao ideal antigo, ao qual acrescentou as curiosidades e as minúcias 
da arte moderna.» BAUDELAIRE, Charles, A Invenção da Modernidade, Lisboa, Relógio D’Água, 2006, p.60 

. Verifica-se neste caso 

uma atitude consciente que remete para uma interiorização e para um sistema não configurado 

de regras absolutas (mais de acordo com uma tradição classicista), mas um sistema que se 

renova no particular de cada situação. Esta atitude configura uma expressão narrativa 

particular, que remete para uma dinâmica expressiva consistente num ritmo abstrato da linha, 

que se assume como emotividade contida e progressivamente reprimida. A linha no seu 

registo gráfico formaliza-se numa dinâmica progressiva de temporalização da ideia que nessa 

concretização, a da sua aparência, se afasta paradoxalmente da sua consistência matérica. Esta 

situação pode se verificar quando observa-mos as diferentes fases sequenciais do 

desenvolvimento do retrato nas suas fases preparatórias de desenho [Fig.99], [Fig.100] e 

[Fig.101], onde se pode observar um progressivo e consciente afastamento ao motivo na sua 

consistência formal, iniciando um processo de transformação de intenção que se configura 

numa velada autonomia da expressão plástica em relação ao motivo. Este processo 

marcadamente conceptual e inserido numa especificidade de uma gramática plástica é 

simultaneamente um processo de cariz narrativo, de uma narrativa plástica. Esta conceção 

242 No duplo sentido de motivo, como motor de uma dinâmica criativa, plástica e conceptual, e como motivo 
relacionado com as temáticas e intenções.  
243 Equivalência no sentido de uma atitude plástica que visa a criação de uma “reprodução” equivalente, tanto a 
nível preceptivo como a nível cognitivo, e não uma equivalência no sentido plástico, em que na passagem entre o 
referente para o domínio da expressão passa por um entendimento plástico como intencionalidade primordial. 
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assenta num processo circular244

Ingres não investe unicamente no retrato nem físico nem psicológico, mas também num 

retrato de alter-ego materializando-se numa pose, pose essa que é acima de tudo uma 

encenação codificada como instrumento de uma afirmação que vive num tempo e num espaço 

“suspenso.” As intenções e as pretensões diferenciadas por parte do artista e do retratado 

verificam-se num encontro que ocorre num mesmo espaço, mas que se manifesta em tempos 

diferentes. Em relação ao retratado, temos um espaço como matéria, na consistência de um 

estado presente da afirmação do “ser”, num tempo que remete para um instante que se 

desdobra na temporalidade íntima do gesto. No caso do artista, é um espaço que se distende 

numa temporalidade onde a matéria não se “corrompe”, onde o exercício recai na consciência 

da fatalidade que reside na impossibilidade de permanência, adiando a sua “corrupção” na 

articulação de uma linguagem plástica, que reforce o carácter autónomo mas simultaneamente 

solitário da obra de arte.  

, mas dinâmico, onde o refazer opera uma modulação 

progressiva da ideia que impõe deste modo à forma um sentido de ordem. Esta ordenação 

material que se expressa formalmente numa clareza preceptiva encerra uma ansiedade que 

questiona os processos ilusórios em que a ideia se fundamenta e que fatalmente vive 

encarcerada dentro dos limites retangulares do suporte. 

A Expressão plástica que se motiva na cópia da realidade e da natureza, não obtém mais 

que um triunfo efémero, mas se a imaginação245 atuar e projetar-se no ato plástico, reforçará a 

autonomia da obra de arte em relação ao seu referente como, afirma Baudelaire «A 

imaginação é a rainha do verdadeiro, e o possível é uma das províncias do verdadeiro. Está 

positivamente aparentada com o infinito.»246 247

 

 

                                                             
244 Conceção que ancora de certa forma ao conceito de «renovatio» renascentista, no qual a passagem do tempo é 
vista como sucessão de ciclos que se desdobram progressivamente, e em que a inovação é vista sobretudo como 
um melhoramento do anterior e não só como uma rutura.  
245 A imaginação não só como reflexo de imagens mentais de uma vivência interior, mas também como 
impulsionadora de atos que visam a resolução de problemas de carácter plástico. 
246 BAUDELAIRE, Charles, A Invenção da Modernidade, Lisboa, Relógio D’Água, 2006,p.159 
247 Baudelaire não estava a pensar em Ingres quando escreveu estas linhas, referia-se aos artistas marcadamente 
românticos como Delacroix, no entanto a questão de temporalidade subjacente neste pensamento reflete uma 
conceção particular da relação problemática entre a arte e a realidade do século XIX à qual o percurso artístico 
de Ingres não é alheio, que se reforça no entendimento do que é a imaginação para Baudelaire «Por imaginação, 
não quero apenas exprimir a ideia comum implicada nesta palavra de que tanto se abusa, a que é simplesmente 
fantasia, mas sim a imaginação criadora, que é uma função mais elevada [...]» Nota 123 – IDEM, Ibdem p.161 
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[Fig.97] Jean D.Ingres, O retrato da Viscondessa 
Othenin d’Haussonville, 1845 

 

 
 [Fig.98] Jean D.Ingres, Estudo para o retrato da 

Viscondessa Othenin d’Haussonville, 1845 

 

 

Ingres procura uma verdade da beleza fundamentada não num discurso imaginativo mas 

numa imaginação da gramática do discurso. As sucessivas “metamorfoses” que se operam 

entre as fases iniciais e a apresentação final do retrato, revelam uma sucessão de 

distanciamentos progressivos à realidade percecionada para a intuição de uma realidade 

imaginada que se sustenta e se alicerça na exploração de um vocabulário plástico, assente na 

elevação do motivo representado a um patamar evocativo de uma ideia que se transfigura do 

registo factual. 

Na sequência das [Fig.99], [Fig.100] e [Fig.101], podem verificar-se as etapas 

progressivas da composição onde se acentua, por um lado, o sentido de uma pose, 

nomeadamente no gesto da inclinação da cabeça, na ligeira inflexão do indicador, na 

“abstratização” do olhar, no acentuar da curvilineadade do perfil do pescoço e na redefinição 

da candura e amplitude dos lábios; por outro, uma emancipação em relação ao referente, 
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transfigurando conscientemente os desvios erráticos da natureza do visível, na satisfação de 

um ideário plástico, nomeadamente na ovalidade do rosto, na correção do nariz e da boca, na 

limpidez adoçada do pescoço, bem como no adelgaçar do seu comprimento, confluindo para 

uma construção vocacionada para uma encenação de intencionalidades, veladas pela sedução 

do olhar, e concretizadas numa harmonia plástica / narrativa.  

 

   

  [Fig.99] (pormenor).     [Fig.100] (pormenor). [Fig.101] (pormenor). 

   

Já foi referida a questão da expressão particular da construção linear em Ingres, 

nomeadamente, no protagonismo que a linha é dotada na edificação do seu universo gráfico; a 

linha desdobra-se numa expressão de descrição, mas também, de controlo e de contenção da 

forma. A predominância de um sentido de contorno é uma afirmação consciente e 

determinada de dividir as formas por espaços e tempos diferenciados, num sentido que aponta 

para uma apropriação das formas. A figura destaca-se do espaço envolvente acentuando 

assim, o sentido de permanência e não de continuidade. O espaço transfigura-se mas o corpo 

regenera-se num contínuo da pose, que apela a uma imagem que se distribui intemporalmente 

e que não se limita a residir na forma. A linha afirma-se como condutora de uma clareza da 

forma, mas também se distribui melodicamente através da variação tonal e da sua intensidade, 

tanto retraída, como afirmativa e intensa, discorrendo de acordo com uma narrativa gráfica 

que impulsiona e contêm temporalmente o sentido de leitura. 

A já referida coreografia do gesto que resulta na construção de uma pose, é revelação de 

um estado temporal que congrega, no momento de um instante preciso, toda uma 
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intemporalidade que reside na postura de todo um estado de serenidade, que é reforçado pela 

expressão do olhar ausente que “convida” o espectador a percorrer o espaço da representação 

numa cumplicidade recatada. Em conjugação com esta encenação de pose, verifica-se uma 

construção espacial onde se reconstrói uma temporalidade que remete para uma dinâmica 

espacial, em oposição a uma rigidez estratificada da pose. A ocupação do lado direito da 

composição, pela colocação de um espelho, retempera o “equilíbrio” compositivo num duplo 

sentido: Se por um lado, a imagem refletida redimensiona a espacialidade compositiva 

atenuando o pouco “dinâmico centralismo” da figura, por outro, opera uma transmutação 

espacial que alberga não só uma projeção espacial, que se renova tanto numa profundidade 

subjetiva como numa temporalizarão que se recolhe num hiato espacial e num prolongamento 

intuitivo de um espaço que se propaga para além dos limites da representação, conferindo não 

só uma espacialidade que se intui num renovado dinamismo, como numa ambiguidade 

interpretativa, que remete, inconscientemente, o espectador para a posição do retratado, 

recriando assim, um movimento circular e pendular que intui um tempo que se dilui, mas que 

simultaneamente, se renova, permanecendo contudo no instante da pose imutável.  

Neste contexto a representação do espelho afirma-se em termos de condicionante do 

espaço, como o elemento central da composição, como o elemento inquietante da relação que 

se estabelece entre a obra e o espetador. Esta inquietação deriva do paradoxo espacial que se 

estabelece, o reflexo no espelho são as costas da viscondessa, mas em simultâneo são uma 

possibilidade das costas do espetador, que intuitivamente ocupa a sua posição, uma vez que o 

que se vê representado como reflexo no espelho está representado frontalmente, 

ambiguamente desfasado da obliquidade da posição da viscondessa, esta visão implica uma 

posição específica do espetador confinando o ponto de vista do mesmo a uma posição fixa. 

Esta situação possibilita a configuração de dois espaços em simultâneo que se desdobram em 

temporalizações diferenciadas. O espaço confinado dos limites do quadro, que pela sua 

ordenação remete em termos narrativos para uma suspensão temporal, onde tempo, espaço e 

forma se cristalizam num instante imutável, e o espaço que se prolonga para além dos limites 

do suporte da representação, propagando-se para o espaço do espetador através do convite 

implícito que se estabelece no instante do olhar, no momento em que estes dois instantes 

temporais coabitam numa mesma dimensão de temporalização. 
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 A confluência destas possíveis temporalizações derivadas do que se intui no reflexo no 

espelho configuram uma situação de mise en abyme, onde, pela inquietação do desfasamento 

entre as possíveis leituras, se questiona a validade dos sistemas ilusórios que permitem o 

artifício em que a composição se sustenta. No entanto, é a conjugação destes elementos que 

permite, em termos narrativos, a construção de uma ficção, porque no momento em que 

tacitamente se aceita a ficção, o que passa a contar são os mecanismos em que as figuras 

narrativas se articulam, constituindo-se, deste modo, a composição como uma encenação.  

A construção plástica e a imagem na sua condição material são, em primeiro lugar, uma 

presença e uma manifestação de um acontecimento que ocorre numa determinada 

espacialidade e dentro de uma temporalidade. A ação dos materiais sobre um suporte, que 

serve não só como território da aparência mas como a territorialidade que cativa uma 

presença, são a marcação de uma intencionalidade. A organização que se vai estabelecendo na 

superfície material que integra estas duas dimensões vai-se realizando segundo lógicas que 

introduzem um sentido no resultado aspético dessa intervenção, situação que passa a ter uma 

condição intelectual e que passa a ser verbalizável como instigador de conteúdo. Esta 

transformação ocorre em simultâneo no caso do artista, o gesto e a motivação que fomentam a 

ideia. Por isso, a incisão do meio riscador que atua sobre o suporte é a marcação de uma 

materialidade de uma consistência corpórea e a marcação de uma intenção que se vai 

completar, num futuro temporal, em sentido. O desenhar constrói um vocabulário próprio e 

interno ao ato do fazer que ocorre a um nível intelectual: à medida que as formas se 

organizam visualmente vão sendo verbalizadas mentalmente, num discurso que agrega os 

indícios plásticos em ciclos reprodutores de conteúdo. O fio condutor que unifica esta 

dinâmica relacional é a narrativa, que plasticamente materializa e desmaterializa o conteúdo 

expressivo dos elementos que constituem a imagem, consoante os instantes de temporalização 

em que ideia e forma se encontram.  
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Conclusão. 
 

Em termos conclusivos, os resultados desta reflexão desdobram-se por duas vertentes 

que integram as duas perspectivas de possibilidade operativa nos quais o desenho, na sua 

discursividade de narratividade visual, se manifesta. Essas vertentes relacionam-se, 

primariamente, com o situar da produção do desenho no contexto produtivo das artes visuais, 

como discurso plástico autónomo com especificidades próprias e características que o 

diferenciam da pintura. Dentro desta especificidade a verificámos uma proposta diferente de 

modulação estrutural de uma narratividade visual, tanto nos seus aspetos processuais de 

construção da imagem, como na articulação de uma verbalidade signíca e plástica entre as 

relações discursivas que se operam em diferentes substratos comunicacionais e linguísticos. A 

segunda vertente relaciona, dentro da própria estrutura discursiva do desenho, um processo 

narratológico do próprio processo e do ato de desenhar, situação que a nosso ver caracteriza 

um momento de autonomia do desenho em relação à pintura.  

Para este fim, no decorrer desta investigação, procurou-se discernir os modos como o 

desenho se projeta em atividade discursiva, em primeiro lugar, como narrativa visual que 

parte de uma formatação exterior à sua conceção, quando se constrói numa relação direta com 

uma narrativa originalmente decorrente de outra discursividade, e, em segundo lugar, como 

narrativa visual que parte de uma formatação interior à sua conceção, quando o discurso 

plástico se formaliza numa narrativa da sua própria conceção, mas que simultaneamente é 

promotora de um conteúdo semântico, que por vezes, reforça a trama narrativa que expõe ou 

promove novas narrativas que se exponenciam dinamicamente, derivadas de uma 

expressividade plástica que se materializa em discurso. Neste sentido e relativamente à 

primeira vertente referida, o desenho como discurso plástico constrói-se num modo 

narratológico diferenciado do da pintura, sobretudo através da experiência visual que convoca 

e visualiza a imagem de acordo com convencionalismos interpretativos e de leitura distintos, 

nomeadamente a questão da cor e da qualificação de inacabado. Assim, ficou demonstrado, 

na na 1ª Parte e a 3ª Partes da tese, que os graus de acabamento formais não são condição 

redutora de leituras narrativas, nos quais a dinâmica produtiva seja reduzida a uma expressão 

particular de uma visualidade e de uma conceptualidade. O próprio discurso plástico, que se 

formaliza numa aparência que se concretiza diferentemente da pintura, é mobilizador e 
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promotor de novas construções imagéticas de estrutura narratológica, que se diferenciam 

visualmente e operativamente do que ocorre na pintura.  

As diferenças entre a pintura e o desenho não são apenas de carácter técnico ou de 

formalização aspética. Neste contexto, como se observou no desenvolvimento especulativo 

relativo à segunda vertente operativa do discurso plástico do desenho, que tendo sido 

sinalizada e anunciada ao longo da tese, foi no decorrer da 4ª Parte, em especial no capítulo 

VI, que tal pertinência se afirmou. Neste contexto, verificou-se que a existência de uma 

estrutura narratológica hermenêutica ao processo construtivo, material e conceptual do 

desenho, seja o fundamento de uma transformação da ação plástica discursiva do desenho em 

discurso de ideias, de carácter visual e de carácter intelectual. Situação que promove e 

fundamenta uma autonomia do desenho em relação à pintura, tanto nos seus aspetos formais e 

conceptuais como nas estruturas linguísticas internas de conceção que o suportam, processo 

que se desenvolve numa orgânica narratológica específica ao desenho.  

 A construção plástica do desenho e os elementos que a constituem vivem num duplo 

estado existencial. Os traços, as linhas, as manchas e os riscos apresentam-se sempre numa 

duplicidade de presença, como elementos que representam ou evocam algo e como presença 

de si mesmo em sentido material, como incisões sobre o suporte, como marcas de uma 

existência e afirmação de presença. O contorno não é só um convencionalismo que separa 

forma do fundo ou entre diferentes formas é o equivalente dessa experiência. A aparência 

caótica e abstracta dos elementos que vão verbalizar a estrutura formal produz sentido à 

medida que se organiza numa lógica interna, num discurso que se constrói e se organiza 

segundo um processo de narratividade.   

O longo processo de autonomia do desenho em relação à pintura estruturou-se numa 

marcação diferencial, que não é só técnica ou de carácter plástico. O recurso a um 

processamento narratológico apresenta-se como uma construção de uma afirmação através de 

uma sustentação que se alicerça numa consciência territorial e temporal. A narrativa como 

modo discursivo sustenta-se em ligações memoriais, que funcionam como sustentáculos 

paradigmáticos de imagens e de ideias, que, deste modo, através de uma materialização 

temporal, se sustentam e se fundamentam. No caso do desenho, a estrutura discursiva da 

narratologia vai-se manifestar no discurso plástico, ou seja, é uma narrativa como processo, 

um processo no qual os signos visuais apresentam-se não só numa intencionalidade icónica, 
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mas sobretudo como presença vocabular de uma intencionalidade, que por vezes, na sua 

complexidade, se apresenta numa dimensão que em termos formais é desprovida de um 

sentido descritivo, mas que imageticamente é promotora de conteúdo. 

No início desta investigação foi colocada a questão sobre como se manifestam as 

relações entre a leitura de um texto escrito e a leitura de uma imagem visual, em particular no 

caso do desenho, partindo do princípio da existência de uma semelhança a nível intelectual 

entre esses processos. A ancoragem do modo narrativo numa estrutura linguística e na 

codificação do texto escrito limita a atuação de uma narratividade visual, quando concebida 

dentro de um parâmetro de correspondência, ou seja, a imagem visual é concebida como uma 

ilustração de um discurso mental em forma de transferência direta, situação que ocorre 

quando se efetua uma leitura unicamente iconológica da imagem.  

O processo conceptual que perfaz a transferência das formas em figuração e que se 

verbaliza em determinado conteúdo como correspondência a uma mesma lógica de um 

alfabeto de sentido linguístico estrutura uma relação com a imagem a um nível superficial em 

que a figuração se apresenta como ilustração visual da palavra. Paradigmaticamente, é através 

do processo de leitura textual, que integra uma relação abstrata entre o signo como matéria 

abstrata que se configura em sentido segundo a organização vocabular da codificação da 

linguagem oral, que, ao insinuar um mesmo procedimento operativo, reconduz a imagem à 

sua condição material como matéria plástica que se desenvolve na superfície bidimensional 

do espaço da representação. Situação que, em termos históricos, se relaciona objectivamente 

com o aparecimento da imprensa e a difusão do livro que, através de uma determinada 

formatação de uma visualidade e de uma experiência intelectual de construção imagética, veio 

interagir com os modos do olhar sobre as imagens visuais.  

Em termos de uma construção narratológica visual, estes parâmetros certamente 

influenciaram a construção discursiva da conceção das imagens, mais no caso da pintura do 

que propriamente do desenho, por refletirem a superfície conceptual do contexto social e 

ideológico em que essa produção se insere. A condição material da imagem relança o sentido 

de artifício no qual a sua figuração se concebe, reconduzindo a leitura a desligar-se do sentido 

de transferência ilustrativa para progressivamente integrar a estrutura plástica como discurso 

que se disponibiliza numa afirmação de presença.  
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Deste modo, a narrativa visual não funciona dentro de uma lógica de reconhecimento, 

mas sim numa dinâmica expressiva de ideias que se articulam e que se movimentam numa 

lógica temporal espacial que não é fixa. A narrativa visual estrutura a temporalidade de 

acordo com a estrutura espacial da imagem que usurpa a temporalidade da dimensão da 

narrativa que relata. A narrativa visual autonomiza-se assim da narrativa textual. Não sendo 

uma ilustração da mecânica linguística e da sua verbalização, o movimento narratológico 

desenvolve-se em temporalidades que se desdobram paralelamente em diferentes dimensões a 

nível intelectual, condensando diferentes tempos numa única ação, numa peripeteia, não só no 

aspeto da dramatização narrativa, mas também numa organização discursiva plástica da 

construção da imagem. Esta dinâmica permite evocar, em simultâneo, valores diferenciados 

da atividade signíca. O signo não se isola numa imutabilidade como condição de 

reconhecimento, e não é fixo porque se renova no ato percetivo que se constrói no momento 

do encontro entre a visualidade da sua presença material e o sentido intelectual que decorre 

sucessivamente desse encontro, ocorrendo esta relação dentro de um contexto de convenção. 

A convenção funciona ela própria dentro de uma dinâmica que se renova de acordo com uma 

relação tripartida entre o contexto da visualidade da imagem, o contexto produtivo da imagem 

e a discursividade plástica por parte do artista. A complexidade desta relação redimensiona o 

conteúdo da imagem através da valorização signíca que se deslocaliza do território de um 

reconhecimento à medida que se afasta da sua materialidade como condição estática.  

O desenho na sua componente formativa redimensiona esta problemática. Por razões de 

uma operacionalidade formativa, os signos variam numa ambivalência de materialização, 

funcionando como signos de reconhecimento mas em simultâneo apresentando-se como 

signos de transformação. Um movimento de transformação do assunto em objeto, onde a 

desintegração do valor de reconhecimento redimensiona o signo plástico como atuante dentro 

de uma lógica produtiva de sentido, numa dinâmica que projeta o discurso plástico para uma 

dimensão narratológica, uma vez que se dinamiza como conteúdo semântico à medida que se 

organiza numa discursividade dentro de uma temporalidade e dentro de uma espacialidade. 

Este processo promove a interação em dimensões intelectuais promotoras de sentido, por 

vezes não verbalizável, unicamente mobilizadas como imagens mentais.  

A imaginação como elemento promotor de formalizações estabelece, deste modo, uma 

abrangência de possibilidades que se concretizam numa infinidade de concretizações 
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imagéticas. A imaginação fornece os elementos que completam e dão sentido ao non finito em 

que por vezes o discurso plástico se formaliza em qualidade aspética. Esse sentido, essa 

organização intelectual que compõe as formas de acordo com uma lógica produtiva de 

conteúdo, é em si mesmo um processo narrativo, uma vez que decorre dependentemente de 

uma conceptualidade que integra a forma e conteúdo segundo um sentido discursivo. Apesar 

de o processo intelectual se processar na mente em simultâneo, a organização do discurso é 

distribuída temporalmente. O discurso decorre dependentemente de um modo de ver e de um 

sistema de convenções. A posição do espectador nunca é neutra nem totalmente singular na 

interação com a imagem, a indução da sua imaginação na concretização de novas imagens que 

decorrem desse encontro realiza-se dentro de um contexto da sua experiência vivencial dentro 

do contexto social em que ocorre.  

As formalizações imagéticas que se vão desenvolvendo vão-se estabelecendo como 

impressões numa matriz de ideias que sucessivamente se vão sedimentando em novas 

propostas imagéticas da visualidade das formas. A imagem vive num estado intermédio nunca 

passível de fixação, entre a ideia do artista e a subjetividade do encontro com o espetador, 

sendo a ideia do artista um produto da sua imaginação de criador, que é por sua vez um 

processo que deriva de imagens anteriores de visões de artistas que o precederam numa lógica 

de tradição que se dramatiza. Esta vivência entre uma materialidade de presença e a 

experiência de um conteúdo que se renova é objeto de uma ficção permanente, de uma ficção 

sobre a matéria e de uma ficção da ideia. No entanto, essa ficcionalidade expõe-se 

verbalmente, ou seja, é organizada dentro de uma lógica discursiva da linguagem que se 

formaliza narratológicamente. A experiência visual do espetador na sua condição singular 

exponencia-se em conteúdo verbalizável através de uma descrição. Narrativamente o 

conteúdo eleva-se como consequência da articulação entre descrição e a temporalidade da sua 

construção numa dimensão intelectual 

Foi neste contexto produtivo de imagens que esta investigação se orientou. Os exemplos 

analisados, mesmo estando marcados numa existência de um tempo histórico, são imagens 

que se reconstituem dinamicamente independentemente do tempo histórico em que são lidas. 

As imagens escolhidas não obedecem a um princípio orientador que as conecte de alguma 

forma especial, são apenas testemunhos materiais da expressão gráfica do desenho numa 

primeira instância, e, numa segunda instância, como construções narrativas que partem de 
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uma determinada temática ou de uma determinada pretensão expositiva vista sempre numa 

contextualidade de discursividade plástica. Os diversos olhares analíticos pretenderam 

observar o recurso a uma estrutura narrativa como construção de um modo de visualidade e 

como génese de um processo intelectual orientador de conteúdo.  

A historiografia da arte normalmente procurou desenvolver uma análise da obra de arte 

através de uma reconstituição das condições do contexto da sua produção, algo que é 

manifestamente difícil, porque acaba sempre por se fundar em conjeturas e em construções 

dentro de uma escala de valorizações nem sempre coincidentes com as do contexto produtivo 

da obra, dada a impossibilidade de replicar as condições da experiência vivencial original, 

sendo sempre uma visão especulativa à luz de determinadas convenções, apresentando-se 

como uma leitura que se efetua como atividade interpretativa.  

A visão integradora da obra dentro de uma partição temporal inclusa numa cronologia 

do fazer tem a tendência de organizar as imagens por núcleos produtivos que se fecham e se 

catalogam como produto que após a realização da sua função operativa se encerra. No 

entanto, a obra de arte é uma imagem que se galvaniza visualmente sempre que se processa 

uma relação com um espetador. O olhar e a subsequente visualidade constroem uma relação 

que se subordina à valorização por parte do espetador de acordo com um determinado 

discurso de ideias e a uma consistência plástica da imagem, que, imutável na sua 

materialidade, é dinâmica de ideias num momento de revisitação. Este encontro entre o 

espetador e a obra estrutura-se através de um processo de leitura. A leitura subentende um 

domínio de articulação de uma codificação, ou de uma transferência de algo para outra coisa, 

e é neste domínio que se opera também uma determinada narrativa, uma narrativa de imagens 

e de sentidos que se desdobram mentalmente, sendo as imagens que surgem na mente no ato 

da leitura resultado da relação direta com a imagem pictórica e da interpretação da estrutura 

expressiva plástica do discurso gráfico, que independente do que nomeia, é promotor de novas 

leituras. 

O ato da leitura é um processo que assenta em convencionalismos e em contextos 

ideológicos248

                                                             
248 O conceito de ideologia é aplicado neste contexto sem a carga da visão ortodoxa que o termo implica, onde é 
concebida como um sistema simbólico de representação que reflete uma situação histórica particular de poder e 
de domínio de uma determinada classe social que, através de um sistema complexo de códigos, constrói uma 
visão da realidade que é apresentada como universal e natural. A visão aqui é mais simples, como uma estrutura 

 nos quais o leitor se inscreve, tanto no espetador que se relaciona 
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contemporaneamente com a produção da obra, como o espetador que se encontra com a obra 

de forma transversal ao tempo histórico. A leitura subentende uma estrutura reflexiva que 

advém de uma contextualização de valorizações que encontram sentido quando integradas 

num sistema comunicacional que espelhe um conjunto de hierarquias.  

Como referido no início desta investigação, a realidade produtiva do desenho dentro dos 

períodos históricos de abrangência desta investigação, manifesta-se num carácter intimista 

entre o artista e a obra, o desenho como objeto artístico vive na sombra da pintura. Afastado 

de uma visibilidade e de uma intencionalidade de acabado, segundo os padrões e 

convencionalismos da época, permite dentro do campo analítico e especulativo, a observação 

da construção imagética através de um processamento da ideia que, pela narrativa das formas, 

se consubstancia em conteúdo. O processo construtivo do desenho como exercício que 

duplamente satisfaz uma motivação formal, que é física e visual, e uma motivação intelectual, 

que é a construção da ideia, funciona num domínio de plasticidade que discursivamente é 

narratológico.  

Ao aproximarmo-nos do fim desta investigação, começou a surgir em termos 

especulativos, a observação da possibilidade, em termos de uma estrutura discursiva, de 

transpor os limites cronológicos da área de abrangência e observar o comportamento do 

desenho, dentro da componente de uma narrativa visual do processo construtivo, como a base 

de um comportamento discursivo transversal à temporalidade do fazer do desenho. A 

construção do edifício reflexivo veio progressivamente a sustentar a experiência de uma 

visualidade que se alicerça sobre as características de uma narratologia visual que fundamenta 

a imagem gráfica do desenho como construtora de conteúdo, no sentido que se alterna numa 

dinâmica discursiva integradora de uma representação narrativa como de uma imaginação 

narrativa, que se ficciona em patamares ulteriores às dimensões operativas em que se 

formaliza.  

Ao afastarmo-nos da preocupação analítica da presença da imagem alicerçada em 

questões perceptualistas, na qual a imagem procura replicar a perceção através de uma 

                                                                                                                                                                                              
de interesses e motivações que se projetam numa representação de realidade, de acordo com a exposição sobre 
este assunto que W.J.T. Mitchell realiza na sua obra Iconology, Image, text, Ideology, « The other meaning of 
“ideology” tends to identify it simply with the structure of values and interests that informs any representation of 
reality; this meaning leaves untouched the question of whether the rtepresentation is false or oppressive»  
p.4.Pretendemos retirar desta forma a componente opressiva e manipulatória que se insinua nesta relação. 
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mimética processual que se estrutura de acordo com uma esquemática de intencionalidades 

que valorizam e constroem um aspeto perceptualista como fundamentação de uma ideia de 

realidade, e integrarmos a imagem como uma realidade que através de uma visualidade se 

manifesta numa discursividade, também ela alicerçada a um conjunto de esquemas de 

valorizações, uma vez que a imagem nunca é neutra, aproximamo-nos de uma condição de 

autonomia e de uma produção semântica de uma verbalização que parte da materialidade 

plástica da presença e da consistência da imagem, que a nível intelectual se organiza em 

conteúdo, ou seja, passa a adquirir uma condição de existência, que vai viver numa 

experiência dinâmica de atuação que se renova permanentemente através de uma estrutura 

narratológica de cariz visual. 

Expandir esta componente analítica à produção do desenho até à contemporaneidade e 

observar estes critérios de possibilidades de uma visualidade narrativa e de uma narratividade 

visual na produção de um desenho que se afirma como presença em total autonomia e como 

expressão de uma linguagem das ideias, apresenta-se como um estímulo motivacional 

pertinente para a nossa futura investigação. 
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