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Título 
Da semelhança no desenho. Representação e dispositivos ópticos em imagens 
desenhadas. 
 

Resumo 

Partindo da ideia enraizada da semelhança como critério de figuração, 
recupera-se o debate entre o que há de convencional, de natural, de inato e de 
cultural nas representações tendo como eixo director o desenho enquanto 
disciplina primordial nas artes visuais. O estudo centra-se nos paradigmas da 
figuração e de semelhança que têm vigorado na tradição pictórica ocidental, 
sobretudo balizados entre dois marcos históricos fundamentais: da invenção da 
perspectiva à invenção da fotografia. O enfoque explora com particular relevância 
as relações entre a praxis do desenho e os modelos de representação assentes na 
ideia seminal de projecção. Destaca-se o arquétipo da imagem projectada, 
consubstanciada nas visões da perspectiva e da óptica, pela sua relevância 
enquanto paradigma de representação que acabaria por vigorar na nossa cultura 
visual. Neste contexto, elege-se a relação entre desenho e dispositivos ópticos, 
nomeadamente a câmara obscura e a câmara lúcida, enquanto modelo 
paradigmático do desejo de verosimilhança, legitimada pela ideia neutral de “olho 
artificial”. A investigação das ligações entre arte e óptica passa em revista certos 
aspectos do debate levantado por David Hockney (2001), discutindo e 
sublinhando pontos ainda não explorados. Abordando as questões da vista e do 
retratar, os dois casos de estudo de fundo, centrados nos desenhos de Antonio 
Canaletto e de Jean-Auguste-Dominique Ingres, são sintomáticos das flutuações 
da semelhança entre aquilo que designamos por “visão objectiva” e “olhar 
subjectivo”. Do confronto entre conceitos de ponto de vista, conformidade, 
precisão ou invenção, consequentes da relação entre imagem óptica e desenho de 
observação, a tese procura demonstrar a relatividade e os paradoxos da 
semelhança na representação, nas suas dimensões de verdade, credibilidade, 
fidelidade, ilusão, imitação, informação ou inculcação. Este confronto é explorado 
com o complemento de trabalho prático aplicado no desenho com dispositivos 
ópticos, disponibilizando dados de pesquisa originais e material de reflexão 
inédito. 

 
Palaras-Chave 
Desenho / Representação / Semelhança / Câmara obscura / Câmara lúcida / 
Hockney / Canaletto / Ingres. 
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Title 

On likeness in drawing. Depiction and optical devices in drawn images. 
 

Abstract 

Starting from the deep-rooted idea of resemblance as a criterion for the 
figure, we recall the debate between what is conventional, natural, innate and 
cultural in representations, taking drawing as a primary discipline in the visual 
arts. The study focuses on the paradigms of figuration and likeness that have 
prevailed in the Western pictorial tradition, particularly marked out between two 
key milestones: from the invention of perspective to the invention of photography. 
The approach exploits with particular relevance the relations between the praxis 
of drawing and the models of depiction based on the seminal idea of projection. 
We emphasize the archetype of the projected image, embodied in the views of 
perspective and optics, as a relevant paradigm of representation witch becomes a 
standard in our visual culture. In this frame view, we elect the relationship 
between drawing and optical devices, specifically the camera obscura and the 
camera lucida, as paradigmatic models for the ambition of verisimilitude, 
legitimized by the idea of a neutral "artificial eye". Research on the basis of art 
and optics review certain aspects of the debate raised by David Hockney (2001), 
discussing and highlighting some cases that have not yet been explored. Putting in 
question the subject of view and portraiture, the two main case studies, focused 
on the drawings of Antonio Canaletto and Jean-Auguste-Dominique Ingres, are 
symptomatic of the balance on the similarity between what we call "objective 
view" and "subjective look." From the confrontation between the possible 
concepts of conformity, point of view, accuracy or invention, arising from the 
relationship between optical image and drawing from observation, the thesis seeks 
to demonstrate the paradoxes and the relativity of similarity in depiction, in its 
dimensions of truth, credibility, fidelity, imitation, illusion, information or 
inculcation. This confrontation is explored with the complement of a practical 
fieldwork applied in the drawing with optical devices, providing original research 
data and new material for reflection. 

 
Keywords 
Drawing / Depiction / Likeness / Camera obscura / Camera lucida / Hockney / 
Canaletto / Ingres. 
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Notações 

I. Desenhos  

Usa-se a seguinte notação para identificar, respectivamente, os desenhos do 

Quaderno de Canaletto e os retratos desenhados e as vistas romanas de Ingres: 

 

[Q...] Refere-se a uma página de Giovanni Antonio Canal, dito CANALETTO, do 

Quaderno Cagnola, da Gallerie dell’Accademia di Venezia, Gabinetto dei disegni 

e stampe, Veneza — letra “Q” (maiúscula), seguida da numeração das páginas do 

caderno; se a numeração da página for seguida da letra “v” significa que se trata do 

verso da folha. Conforme o fac-simile Il Quaderno di Canaletto (Pignati 1958) e 

(Scirè 1997). 
 

[N...] Refere-se a um retrato desenhado de Jean-Auguste-Dominique INGRES — letra 

“N” (maiúscula), seguida do número do catálogo Die Bildniszeichnungen von J.-A.-

D. Ingres (Naef 1977-80); 

 

[n...] Refere-se a um desenho da série de vistas de Roma, de J.-A.-D. INGRES, do 

Musée Ingres, Montauban — letra “n” (minúscula), seguida do número da desenho 

constante no catálogo Rome Vue par Ingres (Naef 1960). 
 

Todas os dados completos sobre os desenhos são mencionadas de forma detalhada 

no Índice de Figuras / Referência das Imagens”. 

 

II. Figuras 

Todas as imagens no corpo do texto do Volume I têm apenas uma legenda 

informativa ou circunstancial. A respectiva referenciação é mencionada de forma 

detalhada no “Índice de Figuras / Referência das Imagens”. 

Todas as imagens são editadas pelo autor. 
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Nota: A referência das imagens segue o seguinte critério: nome do autor, título da obra (efectivo ou 
atribuído), ano, técnica e dimensões (em milímetros), local; sempre que houver omissão de um destes dados 
significa que se desconhece a referência ou que esta não pôde ser localizada; os títulos serão traduzidos 
sempre que se achar adequado. Notações convencionais referentes à catalogação de séries específicas de 
desenhos de Canaleto e de Ingres serão antecedidas entre parêntesis rectos. Toda a informação 
complementar, quando oportuna, será acrescentada entre parêntesis rectos. 

Quando na mesma figura surgir mais que uma imagem, a ordem da referenciação é a seguinte: as 
imagens distribuem-se sempre primeiro em bandas e depois em colunas (por vezes, um banda pode estar 
subdividida em colunas e vice-versa), respeitando-se nesta ordenação aquela que prevalecer, seguindo 
sempre o sentido da esquerda para a direita e depois de cima para baixo.  
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British Museum. 

• Trade card for C. Phillips. (Drawing, Etching and Engraving, taught by C. Phillips). Gravura. 
Bodleian Library.  
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Mark Fig. 6 — (Pág. 66): 
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Mark Fig. 7— (Pág. 71): 
• J. SCHENAU, The Origin of Painting, or Portraits a la Mode. 1775 (?). Gravura. 

• Oscar Gustav REJLANDER. The First Negative. 1857. Fotografia. 224x150. [Coated salt print 
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negtive [sic]' 1857]. 

Mark Fig. 8 — (Pág. 72): 
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380x206. Mariana Cook and Hans P. Krau, Jr. 
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Mark Fig. 10 — (Pág. 76): 
• W. TALBOT. Villa Metzi, 5 October 1833. 1833. Grafite s/ papel (desenhado com câmara lúcida). 

London: Science Museum, Fox Talbot Collection. 

Mark Fig. 11 — (Pág. 76): 
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Dave Wise. 
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Pl. 2. 
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sculpture. Paris: 1665, Pl. 58. 

• Abraham BOSSE. Sur la pratique de desseigner a peiié d’Oeil. 1659. Gravura in Représentations 
géométrales de plusieurs parties de bastiment faites par les reigles de l’Architecture antique. 
Paris: 16659, Pl. 59.  

• HONDIUS. [Secção da pirâmide visual]. 1630. Gravura in MAROLOIS, Samuel. Perspective 
DatIs: de Doorfschtighe,... Amsterdam: 1630. 

• Jean DUBREUIL [Secção da pirâmide visual]. 1642. Gravura in La Perspective Pratique 
nécessaire à tous peintres, graveurs, sculpteurs... et autres se sevant du dessin. Paris: Tavernier et 
L’Anglois, 1642 (part 1), 1647 (parte 2) e 1649 (parte 3). 

Mark Fig. 14 — (Pág. 97): 
• Jan van EYCK. Retrato dos Arnolfini (detalhe). 1434. Óleo s/ madeira, 818x597. Londres: 

National Gallery. 

• Albrecht DÜRER. Autoretrato (detalhe). 1500. Óleo s/ madeira, 670x490. Munique: Alte 
Pinakothek, Bayerische Staatgemàladesammlugen. 

Mark Fig. 15 — (Pág. 97): 
• Albrecht DÜRER. Selbstbildnis als Akt. c.1500. Tinta negra e realçce brancos s/ papel verde. 

291x153. Weimar: Staatliche Kunstsammlungen zu Weimar. 

• REMBRANDT van Rijn. Auto-retrato com expressão zangada. 1630. Gravura. 75x75. 
Amsterdam: Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet. 

• REMBRANDT van Rijn. Auto-retrato pequeno. c.1627-8. Gravura. 43x40. Amsterdam: 
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Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet. 

• REMBRANDT van Rijn. Auto-retrato inclinado para a frente. c.1628. Gravura. 66x53. 
Amsterdam: Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet. 

• REMBRANDT van Rijn. Auto-retrato com chapéu alto em moldura oval. c.1629. Gravura. 90x54. 
Amsterdam: Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet. 

• REMBRANDT van Rijn. Folha de modelos com auto-retrato. c.1631. Gravura. 100x105. 
Amsterdam: Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet. 

• REMBRANDT van Rijn. Auto-retrato sorrindo. 1630. Gravura. 50x44. Amsterdam: Rijksmuseum, 
Rijksprentenkabinet. 

• REMBRANDT van Rijn. Auto-retrato de olhos abertos. 1630. Gravura. 51x46. Amsterdam: 
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet. 

• REMBRANDT van Rijn. Auto-retrato com boca aberta. 1630. Gravura. 81x72. Amsterdam: 
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet. 

• REMBRANDT van Rijn. Auto-retrato com cabeça descoberta. 1629. Gravura. 174x155. 
Amsterdam: Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet. 

Mark Fig. 16 — (Pág. 98): 
• Johannes GUMP, Autoretrato (detalhe). 1646. Óleo s/ tela, 890 de diâmetro. Florença: Galleria 

degli Uffizi. 

• Girolamo Francesco Maria Mazzola, dito PARMIGIANINO. Autoretrato com espelho convexo. 
c.1524. Óleo s/ secção esférica de madeira, diâmetro 244. Vienna: Kunsthistorisches Museum. 

• Retrato anamórfico de Charles I. c.1650s. Óleo s/ madeira, 410x500. Estocolmo: Gripsholm 
Castle. 

• Idem: vista da restituição da anamorfose com um cilindro catóptrico. 

Mark Fig. 17 — (Pág. 100): 
• Thomas GAINSBOROUGH. Artist wiith a Claude Glass (Self-Portrait?) c. 1750. Grafite s/ papel. 

184 x 138. London: British Museum . 

• Vários exemplares de vidros de Claude: “Black Mirror”; “Claude Glass”; “Tinted Mirror”; lunetas 
ou vidros coloridos; filtros ópticos. London: Science Museum. 

•  Espelhos convexos negros (em estojo rectangular e oval); vidros coloridos (ou filtros cromáticos); 
espelho convexo polido. London: Science Museum. 

Mark Fig. 18 — (Pág. 103): 
• Robert FLUDD, [um velo albertiano, reticolato]. 1617. Gravura in Utriusque Cosmi Historia. 

Oppenheim: 1617-21. 

• Jean DUBREUIL [método do velo, janela ou perspectógrafo de quadrícula]. 1642. Gravura in La 
Perspective Pratique... Paris: Tavernier et L’Anglois, 1642-1649, Pl. 120 

• ibidem, Pl. 121. 

•  

Mark Fig. 19 — (Pág. 103): 
• William SALMON. [método da quadrícula aplicado à transposição de imagens (ou vistas)]. 1675 

Gravura in “Chapter XX To extend or contract a picture keeping the proportion”, Polygraphice, or, 
The arts of drawing, engraving, etching, limning, painting, vernishing, japaning, gilding, &c. 
London: 1675. pp. 36-37. 

• Abraham BOSSE. Auis pour dèssigner et peindre cVoret. A veue d?Oeil sur le Relief. [método da 
janela com linhas de chamada auxiliares através de fios de prumo de referência]. 1665. Gravura in 
Trate de pratiques géométrales... Paris: 1665, Pl. 61. 
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• Abraham BOSSE Peintre faisant le portrait d’un homme. Gravura da série Différentes manières 
de dessiner et peindre. 1667. Paris: Bibliothèque nationale de France, Cabinet des Estampes.  

Mark Fig. 20— (Pág. 105): 
• Leonardo Da VINCI. C. 1480. Ponta de prata s/ papel beje preparado, 297x198mm. Codex 

Atlanticus, Vol. 1, f.5 r. Milão: Biblioteca Ambrosiana. 

Mark Fig. 21 — (Pág. 105): 
• Albrecht DÜRER. Underweysung der Messung. Nuremberg: 1525; (2ª ed., 1538) [dois pares de 

páginas abertas do tratado de Dürer, exibindo os quatro aparatos perspectográficos:(1) Velo com 
mira auxiliar e extensor para aumentar a escala e definir com mais precisão a circunscrição; (2) Janela 
perspectogáfica com reticulado para transposição de formas; (3) Janela perspectográfica com placa de 
vidro para delineamento directo; (4) Portinhola de referenciação perspéctica rigorosa ponto-a-
ponto]. 

• Albrecht DÜRER. [Aparato perspectográfico portátil; Janela perspectográfica com placa de vidro 
para delineamento directo]. In Dresden Skizzenbuch. (Mscr.Dresd.R.147.f, f.177v). 1514. Tinta s/ 
papel. 228x187. Dresden: Universitätsbibliothek Dresden Sächsische Landesbibliothek. 

Mark Fig. 22 — (Pág. 108): 
• Hans HOLBEIN, o novo. Portrait of Richard Southwell. c.1536 . Lápis negro e de cor; caneta, 

pincel e tinta negra; ponta de prata s/ papel rosa preparado. 366x277. London: Windsor castle; The 
Royal Collection, Her Majesty Queen Elizabeth II.  

• Hans HOLBEIN, o novo. Portrait of Lady Elizabeth Audley. c. Lápis negro e de cor; caneta e tinta 
negra; ponta de prata s/ papel rosa preparado. 292x207. London: Windsor castle; The Royal 
Collection, Her Majesty Queen Elizabeth II.  

• Hans HOLBEIN, o novo. Portrait of Lady Margaret Elyot. c. 1527/28 ou  c.1532/33. Lápis negro 
e de cor; caneta e tinta negra; guache  branco s/ papel rosa  preparado. 278x208. London: Windsor 
castle; The Royal Collection, Her Majesty Queen Elizabeth II.  

• Hans HOLBEIN, o novo. Portrait of Jakob Meyer zum Hasen. c.1526. Lápis negro e de cor s/ 
papel. 383x275. Basel: Kunstmuseum, Kupferstichkabinett. 

Mark Fig. 23 — (Pág. 112): 
• Charles-Nicolas COCHIN. ca. 1760. Grafite e lápis vermelho s/ papel creme, 84x168. Colecção 

particular. [Estes “medalhões com retratos em perfil de cavalheiros vestidos em trajes clássicos” já 
pertenceram em tempos a H.R.H. Adolphus Frederick, Duque de Cambridge. Tratam-se 
provavelmente de desenhos feitos para uma série de gravuras retratando os membros da Société 
académique des Enfants d'Apollon. A Sociedade era composta por cem membros (professores, 
músicos, artistas e homens de letras), tendo sido Cochin seu director durante um ano.] 

• idem. 

• Charles-Nicolas COCHIN, Charles de Brosses, comte de Tournai et de Montfaucon. Séc. XVIII. 
Gravura em cobre, 460x610; gravado por Augustain de SAINT-AUBIN. Paris: Bibliotheque 
Nationale. 

• Charles-Nicolas COCHIN, Retrato de um Oficial dos Dragons. 1768. Grafite s/ papel creme, 
111x111 (folha). Achenbach Foundation for Graphic Arts. [aquisição, Georges de Batz Collection 
1967.17.40]. 

MarkFig. 24 — (Pág. 112): 
[Três retratos em perfil ( “shadows” ou “cuts” em inglês; “ silhouettes” em francês), de proveniência incerta, 
possivelmente de origem popular. Ilustrações retiradas de Jackson, E. Neville, The History of Silhouette. London: 
The Connoisser, 1911, pp. 7, 50 e 122.]:  

• Portrait of a private in an english regiment, finais do Séc. XVIII, cartão pintado, Colecção privada 
(E. Nevill Jackson). 
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• Portrait of a Woman, finais do Séc. XVIII, cor s/ estuque. 

• Captain Robert Conig of H.M: 90th Regiment of Infantry, finais do Séc. XVIII, cartão pintado, 
Colecção privada (Lady Sackville, Knole). 

Mark Fig. 25 — (Pág. 114): 
[Duas gravuras encomendadas por Lavater para a sua obra (1775-78). Na edição original (Physiognomische 
Fragmente, 4 Vol. Leipzig e Winterthur: Weidmans Erben & Reich e H. Steiner & Co., 1775-1778) participaram, 
segundo as indicações de Lavater, vários gravadores na concepção das ilustrações, compostas por 193 pranchas e 
mais de 500 figuras gravadas no texto por: UPS, ECKARDT, FIESINGER, HAlO, RIETER, SCHWARZ, 
SCHELLENBERG e outros a partir de imagens de CHODOWIECKI, RUBENS, DUPLESSIS, WEST, etc. Nesta 
edição francesa participaram os gravadores Johann Rudolf SCHELLENBERG, Daniel CHODOWIECKI, Daniel 
BERGER, J. H. LIPS, J. B. BULLINGER, C. H. MECHEL, J. C. FUESSLI entre outros.]: 

• (segundo) Johanna Casper LAVATER, “Plate XXXI: Silh. a b c d e f”, gravura, ilustração impressa 
em Essay sur la Physiognonomie, Vol. II. La Haye: 1783, p. 180.  

•  (segundo) J. C. LAVATER, “Plate XXX: 4 Silouettes”, gravura, ilustração impressa em Essay sur 
la Physiognonomie, Vol. II. La Haye: 1783, p. 170. 

Mark Fig. 26 — (Pág. 117): 
• Johann Rudolf SCHELLENBERG (gravador), segundo J. C. LAVATER (autor). “Plate XXVI: 

Machine sûre & commode pour tirer des Silhouettes” (detalhe). Gravura, ilustração impressa em 
Essay sur la Physiognonomie, Vol. II. La Haye: 1783, p. 160. 

• Idem. [prancha completa com a descrição do método para tirar silhuetas] 

• (segundo) J. C. LAVATER. “Plate XXV”. Gravura, ilustração impressa em Essays on 
Physiognomy: Designed to Promote the Knowledge and the Love of Mankind, 7th ed.; trad. 
Inglesa de Thomas Holcroft. London: William Tegg and Co., 1850, p. 190-1.  

• Ken GONZALES-DAY. A sure and convenient machine for drawing silhouettes. 2008. madeira 
de carvalho, acrílico, metais, papel, vela de cera e candelabro de prata, dimensões variáveis, cortesia 
do artista e Steve Turner Contemporary. [reconstituição da máquina de Lavater para desenhar 
silhuetas; peça apresentada na exposição Physiognomy and the Love of Mankind, de 18 de Abril a 
Maio de 2008, na galeria Steve Turner Contemporary, Los Angeles.] 

Mark Fig. 27 — (Pág. 118): 
• (segundo) J. C. LAVATER. “Eine sichere und komfortable Maschine zum Zeichnen von 

Silhouetten”. 1796. Gravura, ilustração impressa em Physiognomische Fragmente. Leipzig: 1776, 
Vol. II.  p. 93. [edição alemã original] 

• Gravura. [Demonstração do método das silhutas proposto por Lavater] 

• (segundo) J. C. LAVATER. “P late XXXVIII”. Gravura. ilustração impressa em Essai sur la 
physiognomonie, Essay sur la Physiognonomie, Vol. II. La Haye: 1783, p. 205. [silhueta de 
Lavater]. 

• Gilles Louis CHRÉTIEN. Portrait aux Physionotrace de Johann Caspar Lavater. ca. 1791. 
Gravura. Diâmetro 52, folha 70x70. [Paris: Cloître Saint Honoré]. 

• Pierre-René CACAULT. La fille de Dibutade dessinant le profil de son amant. (detalhe). Tinta e 
aguada s/ papel. Nantes: musée des Beaux-Arts de Nantes, cabinet d’arts graphiques.  

Mark Fig. 28 — (Pág. 120): 
• P. FOUQUET. “Dess. P. Fouquet. Gr. p. Chrétien inv. du physionotrace Cloître St honoré a 

Paris en 1793”. 1793. Gravura [a partir de fisionotraço] 

Mark Fig. 29 — (Pág. 121): 

• Edme QUENEDEY, Physionotrace. c.1788, Tinta s/ papel. Paris: Bibliothèque Nationale de 
France (BnF, Est., Dc 65b pet. fol.); [Desenho do dispositivo inventado por Gilles-Louis 
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Chrétien]. 

Mark Fig. 30 — (Pág. 124): 
• (segundo) Christoph SCHEINER, 1631, gravura, ilustração do frontispício de Pantographice. 

Roma: 1631, (detalhe). [Pormenor que ilustra a aplicação do pantógrafo enquanto dispositivo 
perspectográfico; in Pantographice sev ars delineandi res qvaslibet per parallelogrammvm 
lineare sev cavvm, mechanicvm, mobile; Libellis duobus explicata, & Demonstrationibus 
Geometricis illustrata: quorum prior Epipedographicen, siue Planorum, posterior 
Stereographicen, seu Solidorum aspectabilium viuam imitationem atque projectionem edocet. 
Roma: Ludouici Grygnani,1631.] 

• (segundo) Christoph SCHEINER, 1631, gravura, ilustração de Pantographice. Roma: 1631. 
[versão do pantógrafo como perspectógrafo e o esquema das peças para a sua construção] 

• (segundo) Mário BETTINI, Perspectógrafo, gravura, ilustração de Apiaria Universae 
Philosophicae Mathematicae. Bologna: 1642. [dispositivo baseado no pantógrafo de Scheiner] 

Mark Fig. 31 — (Pág. 126): 
• Charles Willson PEALE. John Isaac HAWKINS’s Physiognotrace. c.1803. Tinta e aguada s/ 

papel. Desenho e carta enviado por Charles Willson Peale a Thomas Jefferson, January 28, 1803. 
Washington, D.C: Library of Congress, Thomas Jefferson Papers. [variação ao fisionotraço de 
Chrétien concebida por John Isaac Hawkins]. 

• Carl SCHMALCALDER, “Profile Machine”. 1806. Gravura impressa; “Diagram Supplied by C. 
Schmalcalder on his Application for a Patent for His Profile Machine, 1806”. 

• Moses CHAPMAN, Portable Shadowgraph, c. 1807-08. Metropolitan Museum of Art [in Benes 
1995] 

• Mark OSTERMAN. “Shadowgraph / Physiognotrace”. Réplica moderna: © Mark Osterman. 
Rochester, NY. 

Mark Fig. 32 — (Pág. 128): 
• Edme QUENEDEY, Dess. au Physionotrace et Gravé par Quenedey rue neuve-des-petits-champs 

no. 15. à Paris. 1809. Gravura a partir de fisionotraço. 90x80.  

• Gilles-Louis CHRÉTIEN. Physionotrace / dess. p. Fouquet, gr. p. Chrétien. 1793. Gravura a partir 
de Jean Fouquet em fisionotraço. 70x60. Williamstown, Massachussets: Sterling and Francine 
Clark Art Institute Library. 

• Raphaelle PEALE. Jefferson silhouette. 1804. Tinta s/ papel. 114 x 98. Washington, D.C.: Thomas 
Jefferson Foundation, Inc.  

• E. QUENEDEY, Louis-Bernard Guyton-Morveau, Dess. et gravé au physionotrace par Quenedey, 
rue Croix des Petits Champs, no. 10,à Paris. 1790-1820. Gravura a partir de fisionotraço 
Washington, D.C.: Library of Congress Prints and Photographs Division. 

• BOUCHARDY, Physionotrace. (activo de 1808 a 1840). 

• E. QUENEDEY. Dess. aux Physionotrace et gravé par Quenedey, Rue Neuve de Petits Champs no. 
15 à Paris, 1808. Gravura a partir de fisionotraço. Collection Thomas Weynants. 

• G.-L. CHRÉTIEN. Physionotrace. Gravura a partir de fisionotraço London: Lester Smith 
collection. 

• Jean FOUQUET. Portrait of Madame Roland. Gravura aguarelada a partir de fisionotraço 

• Charles Balthazar J. F. SAINT-MÉMIN. Osage Warrior. 1805–7. Aguarela e grafite, 184 x 164, The 
Elisha Whittelsey Collection. 

Mark Fig. 33 —  (Pág. 134): 
• Charles SCHWARTZ & Bill WESTHEIMER. Untitled [Digital Photographs of images from the 

New York Camera Obscura]. 2004 Pigment based inkjet print. co6616. New York: © Bill 
Westheimer / © Charles Schwartz LDT. 
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• Charles SCHWARTZ & Bill WESTHEIMER. Untitled [Digital Photographs of images from the 
New York Camera Obscura]. 2004. Pigment based inkjet print. co6646. New York: © Bill 
Westheimer / © Charles Schwartz LDT. 

Mark Fig. 34 — (Pág. 134): 
• Abelardo MORELL,  Manhattan View Looking West in Empty Room, 1996. Gelatin silver print, 

460 x 572. © Abelardo MORELL / Bonni Benrubi Gallery, New York. 

• Abelardo MORELL, ) Camera obscura image of Boston's Old Custom House in hotel room, 
1999-2000 Gelatin silver print, 460 x 572. © Abelardo MORELL / Bonni Benrubi Gallery, New 
York. 

• Abelardo MORELL, Upright Image of the Piazzetta San Marco Looking Southeast in Office, 
Venice, Italy. 2006. Pigment ink print. . © Abelardo MORELL / Bonni Benrubi Gallery, New 
York. 

• Abelardo MORELL, Grand Canal Looking West Toward the Accademia Bridge in Palazzo 
Room Under Construction. 2007. Pigment ink print. © Abelardo MORELL / Bonni Benrubi 
Gallery, New York. 

Mark Fig. 35 — (Pág. 136): 
• Leonardo da VINCI. [esquema de uma câmara obscura (pinhole); estudo sobre a relfexão das cores] 

(detalhe). c.1492. Desenho a tinta s/ papel em folha de caderno,  213x148. Paris: bibliothèque de 
l'Institut de France, Codex Ashburnham - manuscrit A - Fol 13 recto. 

• Rainer Gemma FRISIUS. Solis delignium Die 24 Januarii Louanis Anno Christi 1544. [câmara 
obscura (pinhole)]. 1545. Gravura impressa em De radio astronomico & geometrico liber: in quo 
multa quae ad geographia, opticam, geometriam & astronomiam utilis sunt demonstrantur. 
Antuérpia: 1545. 

• Athanasius KIRCHER. [câmara obscura]. 1646. Gravura impressa em Ars Magna Lucis Et Umbrae. 
In decem libros digesta. Quibus Admirandae Lucis Et Umbrae in mundo, atque ade universa 
natura, vires effectusq. uri nova, ita varia novorum reconditiorumq. speciminum exhibitione, ad 
varios mortalium usus, panduntur. Rome 1646, Folio 807. 

• Stefano Della BELLA. [câmara obscura com vista de Florença]. Séc. XVII. Tenta s/ papel. [desenho 
de um manuscrito com com esquemas militares]. 

• Daniel SCHWENTER. [câmara obscura (pinhole)]. 1636. Gravura impressa em Deliciae Physico-
Mathematicae oder Mathematische und Philosophische Erquickstunden. Nuremberg 1636, p. 253 

• Erasmus MIDDLETON. [câmara obscura (pinhole)]. 1778. Gravura impressa em The new complete 
dictionary of arts and sciences, By the Rev. Erasmus Middleton, William Turnbull, Thomas Ellis, 
John Davidson. London: Printed, by authority, for the authors; and sold by Alexr. Hogg; and S. 
Leacroft, 1778. 

Mark Fig. 36 — (Pág. 137): 
• Christoph SCHEINER. Artis et Natura Tubi et Oculi....(detalhe da imagem seguinte). 1630. [Imgem 

“d ireita” e imagens “invertidas”. Pormenor que ilustra três de várias  combinação de lentes 
possíveis para conseguir imagens projectadas no interior de uma camar obscura; relação entre foco e 
tamanho].  

• Christoph SCHEINER. Artis et Natura Tubi et Oculi.... 1630. [comparação entre a visão com lentes 
da câmara obscura ('Natura cum Arte') e a visão natural com os olhos ('Naturao')]. Gravura 
impressa em Rosa Ursina siue Sol Bracciani: Apud Andream Phaeum typographum ducalem, 1630. 
P. 111. 

• Georg Friderich BRANDER. [seistema óptico de lentes para câmaras obscuras]. 1769. Gravura 
impressa em Kurze Beschreibung einer ganz neuen Art einer Camerae Obscurae ingleichen eines 
Sonnen Microscops welches man bequem aller Orten hinstellen und ohne Verfinsterung des 
Zimmers gebrauchen kann womit auch allerley Objekte auf eine sehr leichte Art in einer selbst 
beliebigen Größe gekennzeichnet und aufgerissen werden können. Augsburg: 1769, Tab. I 
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Mark Fig. 37 — (Pág. 140): 
• Tommaso Barisini dito TOMMASO DA MODENA. S. Jerónimo (detalhe) 1352. Fresco do Santo 

pintado numa das colunas da nave principal da Basílica. Treviso: Basílica San Nicolò. 

• Idem. Abençoado Pietro Isnardo di Vicenza (detalhe). 1352. Fresco. Treviso: Sala Capitular do 
Seminário da Basílica San Nicolò. 

• Ibidem, Cardeal Niccolò da Rouen (detalhe). 

• Ibidem, Ugo di Provenza (detalhe). 

• Jan van der STRAET, “Conspicilla”. 1580. Gravura impressa em Nova Reperta. Berna: 1580, 
prancha 15 [reeditado em Straet, Jan van der, New discoveries; the sciences, inventions, and 
discoveries of the Middle Ages and the Renaissance as represented in 24 engravings issued in 
the early 1580's by Stradanus. Norwalk: Burndy Library, 1953]. 

Mark Fig. 38 — (Pág. 146): 
• Johannes ZAHN. [vários tipos de câmaras obscuras portáteis]. 1685. Gravura impressa em Oculus 

artificialis teledioptricus : sive, Telescopium, ex abditis rerum naturalium & artificialium 
principiis protractum nova methodo, eaque solida explicatum ac comprimis e triplici 
fundamento physico seu naturali, mathematico dioptrico et mechanico, seu practico stabilitum . 
Würzburg: Tomo I, p. 181, 1685. 

• Robert HOOKE, [câmara obscura postátil com diafragama e plano côncavo]. 1681. Gravura 
impressa em “A Continuation of the former Subject of Light. Being the Lectures read in June, 
1681”, The Posthumous Works of Robert Hooke. Containing his Cutlerian Lectures, and other 
Discourses, Read at the Meetings of the Illustrious Royal Society. London: 1705, plate 1, fig. 7, 
(da pág. 127). 

• Robert HOOKE, Picture Box. I694. Gravura impressa em  “An Instrument of Use to take the 
Draught, or Picture of any Thing. Communicated by Dr. Hook [sic] to the Royal Society Dec. 19, 
1694”. In: W. Derham (Ed.), Philosophical Experiments and Observations of the late eminent Dr. 
Hooke. London 1726, pp. 292- 296, (fig. p. 295). 

• Nicolas BION [câmara obscura, tipo caixa de de visor directo]. 1765. Gravura impressa em 
Neueröfnete mathematische Werkschule oder gründliche Anweisung wie die mathematische 
Instrumenten nicht allein schiklich und recht zu gebrauchen, sondern auch auf die beste und 
accurateste Art zu verfertigen, zu probiren und allzeit in gutem Stande zu erhalten sind. 
Nürnberg: Monath, 1765, Tab. IX. 

• Georg Friderich BRANDER [Ilustração de uma camara obscura de visor tipo mesa]. 1769. Gravura 
impressa em ibidem Fig. 36 nº3, Tab. II. 

• William HOOPER, The portable camera obscura. 1782. Gravura impressa em Rational 
Recreations, In which the Principles of Numbers and Natural Philsophy are clearly and 
copiously elucidated, by a series of easy, entertaining, interesting experiments. Vol II. The Second 
Edition, corrected. London: 1782, p. 36, Plate III: Fig. 3. 

• Dionysius LARDNER. The Camera Obscura. 1855. Gravura impressa em The Museum of Science 
and Art. Vol. VIII. London: 1855, p. 203. 

Mark Fig. 39 — (Pág. 148): 
• James GILLRAY, Camera Obscura. 1788. Garvura [hand-coloured etching and aquatint, 

published 9 March 1788 by Samuel William Fores]- London: National Portrait Gallery. 

• Jean-Antoine NOLLET. XVII Leçon [Lanterna mágica e projecção de microescópio].1743. Gravura 
impressa em Lecons de physique experimentales. Vol. V., (1743) 6. ed. Paris: 1777, Tome V, XVII 
Leçon Pl. 10, p. 580. 

• Anónimo. Optical Amusements. [provavelmente séc. XIX]. 

• Charles Amédée Philippe VAN LOO. 1764. The Magi Lantern. Óleo s/ tela. 1149x885. 
Wachington: National Gallery of Art. 

• Paul SANDBY. Rosslyn Castle, 1775, Aguarela. New Haven: Yale Center for Briitish Art. 
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• Improved Camera Obscura, For the instruction of Youth in the Art of Drawing & Coloring . 
c.1819. [Ilustração que apareceu anúncio de um jornal londrino em 1819 / 1820]. 

• Bourgeois AINE. Chambre Obscure. B.A. Paris. Séc. XIX. [Câmara obscura postátil com materiais 
para uso (papel vegetal e tenta de transferência por decalque) e instruções “La Natrure Calquèe 
Directement”] 

Mark Fig. 40 — (Pág. 148): 
• Camera Obscura. [terá pertencido ao cientista e astónomo Stephen Demainbray, (1710-1782)]. 

Séc. XVIII. Madeira, lentes espelho e vidro. London: Science Museum. 

• Box-form camera obscura. Séc. XIX [provável fabrico inglês]. Madeira, lentes espelho e vidro. 
London: Science Museum. 

• William STORER. ‘Royal Delineator’. 1778. British patent (No 1183). Madeira, lentes espelho e 
vidro fosco, metal. London: Science Museum. 

• Camera Obscura. Séc. XVIII. Madeira, lentes espelho e vidro. Berlin: Deutsches Technikmuseum. 

• Box-form camera obscura — idem, nº2.  

• William Fox Talbot’s Camera Obscura. C.1820. Madeira, lentes espelho e vidro. London: 
Science Museum. 

Mark Fig. 41 — (Pág. 150): 
• William-James GRAVESANDE. 1724.[ câmara obscura de projector tipo cabine, que seria 

complementada com um pano para obscurecimento suspenso por duas astes (I e M)]. Gravura 
impressa em “The Use of the Camera Obscura in Designing”, An Essay on Perspective. London 
1724, p.120, Plate 32, fig. 78. [Gravura original na 1ª ed. publicada em Gravesande, Willem Jakob, 
Essai de Perspective. Haye: 1711, (opúsculo à parte, pp. i-vi, 1-38)]. 

• Jean-Antoine NOLET. Chambre obscure de nouvelle construction. 1733. Gravura de Deulland 
impressa em "Chambre obscure de nouvelle construction inventée par M. l'abbé Nolet", in Jean-
Gaffin Galon, Machines et inventions approuvées par l'Académie royale des sciences, depuis son 
établissement jusqu'au present; avec leur description. VI, 1732-1734. Paris: 1735, nº 405, pp. 
125-6, avec Plate. [© Museé Stewart, RB 621.8 A1 1735]. 

• F. GUIDOTTI, Dessein, Chambre obscure, 1772, gravura; ilustração impressa na enciclopédia de 
Denis Diderot e Jean le Rond d’Alembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, 
des Arts et des Métiers, 1772, Tomo III, Prancha V, p. 143. [Para a entrada dedicada ao tema do 
desenho esta é a segunda ilustração sobre a câmara obscura de um total de 36].  

• Jean-Antoine NOLLET. Tom. V. XVII. Leçon. Pl.6. 1743. Gravura impressa em idem Fig. 12, nº1. 

• [Esquema de uma câmara obscura tipo tenda (em pirâmide truncada),] Gravura impressa em 
Dictionnaire des arts et métiers, 1823-1835. 

• Ernest HAREUX, Chambre noire. c.1870-90. Gravura impressa em L'outillage et le matériel 
nécessaires à l'atelier ou en plein air. Paris 1901, p. 33 

• Benjamin. PIKE JR. Draughtman’s Camera Obscura and Cosmoramma. 1856. Gravura impressa 
em Pike’s Illustrated Descriptive Catalogue of Optical, Mathematical and Philosophical 
Instruments, manufactured, imported, and sold by the author, with the prices affixed at which 
they are offered in 1856. With upwards of 750 Engravings II. New York: 1856, p. 187, fig. 703. 

• Charles CHEVALIER, [modelo de uma câmara obscura de projecção, tipo tenda, de campanha]. 
Paris, segundo quartel do séc. XIX. Madeira, pano, e cabebeça periscópica em estrutura metálica 
ajustável com lente e prisma. London: Science Museum. 

• [Câmara obscura tipo-tenda comcabeça perescópica, provavelmente de Charle Chevalier; in Lefévfe 
2007]. Séc- XIX. 

• Chris PEREGOY. [Réplica actual de um câmara obscura tipo-tenda]. Baltimore, USA. (© Chris 
Peregoy). 
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Mark Fig. 42 — (Pág. 151): 
• Sir Joshua Reynolds' camera obscura. c 1760-1780. [câmara obscura portátil, articulável e 

colapsável em forma de livro]. Madeira, couro, ferragens, lente, espelho. London: Science Museum. 

• Idem anterior[aspecto da câmara fechada na forma de livro]. 

• [Dois aspectos de uma câmara obscura tipo-livro: fechada e aberta]. C. 1750 [in Lefévfe 2007]. 

• Camera obscura in Buchform. Madeira, ferragens, lente, espelho. Berlin: Deutsches 
Technikmuseum . 

• Folding tent-type camera obscura. [câmara obscura de projecção desmontável em caixa portátil] 
Madeira, pano, ferragens, lente, espelho.1800-1824. London: Science Museum. 

• Idem anterior [aspecto da câmara desmontada na caixa]. 

• Folding wooden camera obscura. Início do sé. XIX. . [câmara obscura portátil, articulável e 
colapsável em caixa]. Madeira, ferragens, lente, espelho. London: Science Museum. 

• [câmara obscura portátil, articuláve e colapsável em caixa; provável fabrico holandês; idêntica ao 
modelo ilustrado por Gravesande]. Madeira, ferragens, lente (diâmetro 60mm, distancia focal 400-
500mm)., espelho. 1750-1800. 120x480x400 mm (fechada em caixa). Utrecht: Utrecht University, 
Museum - Instrument Collection, Inv. Nr. : UM 94. [a câmara será oriunda dos Verster, uma família 
de pintores de Delft] 

• Idem anterior [aspecto do espelho ajustável e da lente]. 

Mark Fig. 43 — (Pág. 156): 
• GALILEO Galilei. 1610. Aguarela s/ papel. Florença: Biblioteca Nazionale Centrale [folha 

pertencente às Aguarela das fases da Lua observadas por Galileo, para publicação no seu Sidereus 
Nuncius, Veneza, 1610]. 

• (segundo) GALILEO Galilei. [dois pares de paginas abertas com gravuras das fases da Lua] 
Gravura impressa em Sidereus Nuncius.Veneza: 1610. 

Mark Fig. 44 — (Pág. 158): 
• Thomas SANDBY, Windsor from the Goswells drawn in a Camera. 1770. Grafite, tinta e aguada 

sobre quatro folhas coladas. 125 x 582 (total). London: The Royal Collection © 2006, Her Majesty 
Queen Elizabeth II., RL 14602. 

MarkFig. 45 — (Pág. 158): 
• Ver anterior (quatro detalhes do desenho da Fig. 44). 

Mark Fig. 46 — (Pág. 163): 
• Caspar van Wittel, também dito Gaspare VANVITELLI, Veduta di Santa Maria della Salute e 

l'entrata del Canal Grande. Pena, tinta sépia e aguarela s/ papel (colado em 4 folhas, quadriculadas 
a régua). 502 x 1185. Roma: Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele, Disegni 3, II, 5. 

• Gaspare VANVITELLI, Veduta di Santa Maria della Salute e l’entrata del Canal Grande. Pena, 
tinta sépia e aguarela s/ papel (colado em 2 folhas, quadriculadas a régua). 289x538. Roma: 
Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele, Disegni 3, II, 7. 

• G. VANVITELLI, Veduta di Santa Maria della Salute e l'entrata del Canal Grande. Tempera / 
papel. 301 x 490. Holkham Hall, collezione conte di Leicester.  

• G. VANVITELLI, veduta di Piazza San Marco verso il Molo. Pena, tinta sépia e aguarela s/ papel 
(colado em 2 folhas, quadriculadas a régua). 472x765. Roma: Biblioteca Nazionale Centrale 
Vittorio Emanuele, Disegni 3, II, 3. 

• G. VANVITELLI. The Arch of Septimus Severus in the Roman Forum, with the Column of Phocas 
at the Left and the Temple of Saturn at the Right. Pena, tinta sépia e aguada s/ papel 
(quadriculadas a régua). 397 x 514. New York: The Metropolitan Museum of Art. 
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Mark Fig. 47 — (Pág. 165): 
 

• Samuel SCOTT. Westminster Abbey and Hall. 1739. Aguarela e aguada s/ papel (5 folhas coladas). 
262x1079 (total)  London: British Museum 

• Samuel SCOTT. Westminster Bridge. c.1744. Aguarela e aguada s/ papel (3 folhas coladas). 
353x1108 (total) . London: British Museum. 

Mark Fig. 48 — (Pág. 165): 
• Robert BARKER. Panorama of Edinburgh from the top of St Giles Cathedral on the Royal Mile. 

1787. Aguarela s/ papel (em 4 folhas coladas). 30x2500. Edimburg: City Art Center. 

• Henry Aston BARKER. A View of London taken from the top of Albion Mills, Blackfriars. 1792. 
Série de 6 Aquatintas gravadas por Frederick Birnie a partir dos desenhos de Baker. London: 
Guildhall Library. 

• Henry Aston BARKER. View of Paris from the Seine. 1802. Grafite s/ papel [2 de uma série de 8 
folhas dos desenhos originais para “Panorama of Paris”, exibidos na “Rotunda” de Leicester 
Square, London em 1803]. London: Victori and Albert Museum. 

MarkFig. 49 — (Pág. 167): 
• Thomas GIRTIN. Bridgnorth. View on the bank of the river which flows through the town. c.1798-

1802. Grafite sobre papel, em duas folhas coladas. 233x554. Londres: The British Museum, nº 
1850,0513.10 [Inscrições: de Girtin- "Bridgnorth" e de Chambers Hall "Trace from nature of 
Bridgnorth in Shrops. by Girtin for the finished Drawing in the British Museum" e "Presented to 
the [British] Museum April 1850 by C[hambers] H[all]"] 

• Thomas GIRTIN. Blackfriars bridge and St Paul's, Section VI of Girtin's panorama of London 
'Eidometropolis'. 1800-1. Pena, tinta sépia e aguarela s/ papel (quadriculado a régua). 354x512. 
London: British Museum. 

Mark Fig. 50 — (Pág. 168): 
• Thomas GIRTIN. Albion Mills on the eastern side of the approach to Blackfriars Bridge; Section 

I of Girtin's panorama of London 'Eidometropolis'. 1800-1. Grafite, pena e tinta sépia s/ papel 
(quadriculado a régua e numerado a grafite). 290x530. London: British Museum. 

• Thomas GIRTIN. Albion Mills on the eastern side of the approach to Blackfriars Bridge; Section 
I of Girtin's panorama of London 'Eidometropolis'. 1800-1. Grafite e aguarela s/ papel. 328x541. 
London: British Museum. [estudo de cor a partir do desenho anterior]. 

• Thomas GIRTIN. Westminster and Lambeth seen from the Surrey shore of the Thames; 
preparatory drawing for Section III of the panorama of London, the 'Eidometropolis'. 1800-1. 
Grafite, pena e tinta sépia s/ papel (quadriculado a régua e numerado a grafite). 325x547. London: 
British Museum. 

 

Mark Fig. 51 — (Pág. 171): 
• Thomas DANIELL e William DANIELL. 1792. Grafite s/ papel. [Desenhos de recolha para 

'Antiquities of India'. Incrição: “Sheeva Gunga Near Bangalore. May 1st. 1792; nº18”]. 

• Thomas DANIELL e William DANIELL. 1792. Grafite s/ papel. [Desenhos de recolha para 
'Antiquities of India'. Incrição: “227. Near Bangalore'; 'Near Bangalore. May 1st, 1792; 15”]. 

• Thomas DANIELL e William DANIELL. 1792. Grafite s/ papel. [Desenhos de recolha para 
'Antiquities of India'. Incrição: “150. Near Bangalore. May 1 1792'; 17. 1792”]. 

• Thomas DANIELL e William DANIELL. View near Bangalore. [vol. V, plate 17]. 1808. 
Aquatinta. 200x380. Publicado em Oriental Scenery. London: published by Thomas Daniell, 
"Decr. 1. 1808" vol. V, plate 17.  
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Mark Fig. 52 — (Pág. 173): 
• Johann Gottfried HAID. Ioachimus Franciscus Beich. 1744. Cópia gravada em Mezzotint de Haid 

a partir do retrato pintado do pintor da corte Joachim Franz Beich, pelo pintor George Desmarées. 
New York: George Eastman House. 

• Christiaan ANDRIESSEN. 20 julij: la chambre obscure. 1806. Aguarela s/ papel. Amsterdam: 
Stadsarchief Amsterdam. [Extraído da série de desenhos do diário de Christiaan Andriessen. “Dia 
20 de julho de 1806 .Christiaan Andriessen fica na porta sob o pavimento da Amstel 95 e vê o 
mundo através de uma câmara escura”] 

• Giovanni Francesco COSTA. Veduta del Canale verso la Chiesa della Mira. 1750. Gravura. 
385x285, da série Delle delicie del fiume Brenta, Vol. 1, Prancha XXXIX, publicadas entre 1750-
1762. Venezia: Biblioteca nazionale Marciana [IT-VE0049; Segnatura: 137.d.2-3]. 

• Christian Gottlieb GEISSLER. IVeme Vue de Plainpalais de la Ville de Genéve prise depui de la 
Maison de Monsieur Pictet. 1799. Tempera s/ papel. Geneve: Bibliothèque de Genève. Centre 
d'iconographie genevoise  [CIG-CL-11 Vues de Genève, prises de la Rive gauche du Lac et du 
Rhône]. 

• Edmund ATKINSON. A Simple and Convenient Form of the Apparatus. 1875. Gravura impressa 
em Natural Philosophy for General Readers and Young Persons. Translated and edited from 
Ganot's Cours élémentaire de Physique. 2nd ed. London: 1875, p. 385, Fig. 308. 

Mark Fig. 53 — (Pág. 179): 
• Carl Jakob LINDSTRÖM. Den engelske konstnären. 1830. Aguarela s/ papel. Estocolmo: Statens 

Konstmuseer Stockholm.  [Título: “O pintor Inglês”; da série: “O Pintor Pasagista: Francês, o 
Alemão; o Inglês e o Italiano”; na tampa da mala lê-se a inscrição: "The effect I am sure of when first 
I have the lineament"] 

Mark Fig. 54 — (Pág. 180): 
• William Hide WOLLASTON, Camera Lucida, by W. Hyde Wollaston, M. D. Sec. R. S.. 1807, 

gravura; Ilustração impressa em Wollaston 1807c, p. 80, prancha 1. [Exemplo e princípio 
explicativo da câmara lúcida de Wollaston] 

• (segundo) W. H. WOLLASTON. Wollaston's Camera Lucida. 1906, gravura; Ilustração impressa 
em “Camera Lúcida”, in Meyers Großes, Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des 
allgemeinen Wissens 3. Leipzig/Wien, 1906, p. 717, fig. 1.  

• W & A. K. JOHNSTON, Camera Lucida, (detalhe). Gravura impressa em Thomas Spencer Baynes 
(ed), Encyclopaedia Britannica. 9th Edition, Vol. IV, Plate XXXIV, p. 740. 1875-89. 

• Cornelius VARLEY. The Camera Lúcida in Use. Drawn by C. Varley for G. Dollond, with the 
Camera Lúcida. 1830. Gravura de G. Gladwin para o frontispício de Description of camera 
lúcida: an instrument for drawing in true perpspective, and for copying, reducing, or enlarging 
other drawings: to wich is added... A letter on the use of the camera / by Capt. Basil Hall... 
London: George Dollond, 1830, fig 1, 2 e 3. 

Mark Fig. 55 — (Pág. 184): 
Ilustrações da técnica da pupila repartida por forma a obter as imagens sobrepostas — (em cima,  desenhos 
esquemáticos da técnica, retirados da nota de instruções de uso da Chambre Claire Universelle, de Paul Berville; 
em baixo, fotografias do autor dos aspectos observados através do prisma da câmara): 

• na posição (a) o observador apenas vê o motivo através do prisma — (fotografia do autor).; 

• na posição (b) o observador apenas vê directamente o desenho — (fotografia do autor).; 

• na posição (c) a de funcionamento, o observador vê o motivo e o desenho em sobreposição — 
(fotografia do autor).. 

Mark Fig. 56 — (Pág. 185): 
• Adolphe GANOT. Chambre Claire. 1862. Gravura impressa em Traité Élémentaire de Physique 

Expérimentale et Appliquée et de Métérologie Suivi d'un Recueil Nombreux de Problèmes. Paris 



Índice de Figuras  / Referência das Imagens 

XXX 

1862, p. 463, fig. 351 [câmara lúcida de sobreposição aparente do tipo Wollaston] 

• Detalhe de uma câmara lúcida do tipo Wollaston. Fabricante “G. Dollon”. Fotografia.  

• Adolphe GANOT, idem nº1, p. 463, fig. 352. [câmara lúcida de sobreposição directa do tipo Amici] 

• Detalhe de uma câmara lúcida do tipo Amici. Fabricante “Charles Chevalier”. Fotografia.  

• Charles CHEVALIER. [esquema dos dois modelos principais e modalidades de utilisação]. 1838. 
Gravura impressa em Chevalier, Charles, Conseils aux artistes et aux amateurs, sur l'application 
de la chambre claire (camera lucida) à l'art du dessin, ou Instruction théoretique et pratique sur 
cet instrument, ses différents formes et son utilité dans les arts et les sciences. Paris: 1838, Plate. 

Mark Fig. 57 — (Pág. 187): 
• Charles CHEVALIER. Position d'un Artiste Dessinant à la Chambre Claire ou Camera Lúcida. 

Instrument perfectionné par Charles Chevalier. Ingénieur Opticien à Paris. 1838. Gravura 
impressa no frontispício de Chevalier, Charles, Conseils aux artistes et aux amateurs, sur 
l'application de la chambre claire (camera lucida) à l'art du dessin, ou Instruction théoretique 
et pratique sur cet instrument, ses différents formes et son utilité dans les arts et les sciences. 
Paris: 1838. 

• C. CHEVALIER. Stellung eines Kuenstlers welcher mittelst der Camera lucida zeichnet. 
Instrument, verbessert von Charles Chevalier. Ingenieur-Opticus zu Paris. 1839. Gravura 
impressa para a edição alemã: Die Camera lucida. Eine gründliche Anweisung für Künstler und 
Liebhaber der Zeichenkunst über den Gebrauch dieses neuen optischen Instruments, das jetzt in 
Frankreich vielfach angewendet wird. Quedlingburg/Leipzig 1839, Plate, entre pp. 16-17. 

• Anónimo. [Ilustração de uma câmara lúcida em uso. Séc. XX]. 

• Vincent CHEVALIER .1834. Gravura impressa em Notice sur L’Úsage de la Chambre Claire. 
Paris: 1834.. 

• Dessin à la Chambre Claire. Gravura impressa em LAMI, Eugène Óscar, Dictionnaire 
encyclopédique et biographique de l'industrie et des arts industriels. Tome 2. Paris – 1882, fig. 
476. 

• P. BREVILLE. Chambre Claire Universelle. Appareil permettant de réduire, agrandir, copier 
dês paysages,  portraits, documents, objets, etc. rapidement et exactement. Gravura impressa na 
capa de Notice Explicative sur la Cambre Claire Universelle. Paris: s.d. 

Mark Fig. 58 —  (Pág. 188): 
• Prisma de vidro trapezoidal com ângulo interno de 135º para reflexão especular, conforme descrito 

por Wollaston (dois detalhes). 

• George DOLLOND. Dollond’s Camera Lucida (dois detalhes). c.1830, [uma câmara lúcida, 
modelo G. Dollond, de fabrico inglês, conhecido fabricante londrino de instrumentos científicos 
muito fiel à descrição que Wollaston preconiza para o seu instrumento, incluindo a cabeça que 
suporta o prisma (15 mm), com a respectiva pala amovível com o orifício para espreitar destinada ao 
auxílio na fixação do ponto de vista (de uso facultativo) e duas lentes complementares destinadas a 
auxiliar a focagem de motivos com profundidade de campo de difícil percepção (p. ex. com objectos 
muito próximos ou distantes — também de uso facultativo); George Dollond, 59, St. Paul’s Church 
Yard, London] 

• P. BREVILLE. Chambre Claire Universelle. Séc. XIX, [uma versão de fabrico francês, que acabaria 
por se implantar, fabricada pela casa Paul Berville desde o segundo quartel do séc. XIX até grande 
parte do séc. XX, semelhante à Chambre Claire de Charles Chevalier (1838): câmara lúcida de prisma 
de vidro triangular com ângulos internos de 45º e uma face espelhada; equipada com 12 lentes 
amovíveis para ampliação, redução e inversão, manual de instruções e estojo (280x65x40 mm); 
inscrito no instrumento lê-se: “P. B., Chambre Claire Universelle, Modèle Deposè, Made in France, 
P. Breville 18 Rue La Fayette. Paris”]  

• Camera Lucida Holbein. séc. XX, [réplica contemporânea de uma câmara lúcida de fabrico japonês 
do tipo Paul Berville (Chambre Claire Universal) semelhante à usada por Hockney nos seus 
desenhos com esta ferramenta; Holbein Art Materials Inc., “Patent no. 580738”, Osaka, Made in 
Japan] 
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• P. BREVILLE. Chambre Claire Universelle. Início do séc. XX [de fabrico francês; detalhe da 
cabeça do prisma pelo qual se espreita (recorrendo à técnica da “pupila repartida”) e das ranhuras 
de suporte para colocação facultativa das lentes; modelo usado por nós para a realização de 
desenhos com câmara lúcida; fotografia do autor]. 

• Giovanni Battista AMICI. Camera Lucida de Amici. c.1819, Seminario Metropolitano di Modena, 
[versão melhorada de fabrico italiano, de G. B. Amici com sistema de prismas e vidro reflector de 
visão directa, que dispensa a complicada técnica de “visão dupla” ou da “pupila repartida”. Este 
modelo era o preferido por John Herschel para a execução dos seus desenhos com câmara lúcida (cf. 
Schaaf 1990).] 

• Camera Lucida (de fabrico americano), séc. XIX, [câmara lúcida com braço telescópico extensível de 
três posições; prisma de tipo wollaston com amplo visor (19 mm) ajustável; dois filtros coloridos 
para controlo lumínico; (fabricante não mencionado)] 

• ALEXANDER. Alexander's Graphic Mirror. 1840. Gravura impressa em [anónimo],” Wollaston's 
Camera Lucida, Amici's Ditto, and Alexander's Graphic Mirror”, in Magazine of Science, and 
School of Arts I/XLIII (1840), pp. 338 e ss., título de página. 

• Benjamin Jr. PIKE. Graphic Mirror. 1856. Gravura impressa em Pike’s Illustrated Descriptive 
Catalogue of Optical, Mathematical and Philosophical Instruments, manufactured, imported, 
and sold by the author, with the prices affixed at which they are offered in 1856. With upwards of 
750 Engravings II. New York: 1856, p. 191, fig. 707. 

• [fotografia de uma câmara lúcida de sobreposição directa: modelo actual com vidro reflector e 
espelho, fixo a uma prancheta. Modelo semelhante ao usado por nós para a realização de vários 
desenhos com câmara lúcida] 

• Camera Lúcida. Séc. XIX. London: Science Museum. [fotografia de uma câmara lúcida de fabrico 
inglês, fixa a uma prancheta com estojo portátil]. 

• William Ford STANLEY. Camera Lucida in Use. 1866. Gravura de Collins impressa em 
Descriptive Treatise on Mathematical Drawing Instruments. London: 1866, p. 117 

• Ernest HAREUX. Chambre Claire. 1870-90. Gravura impressa em L'outillage et le matériel 
nécessaires à l'atelier ou en plein air (c. 1870-90). Paris 1901, p. 28 

Mark Fig. 59 —  (Pág. 190): 
• Conelius VARLEY. The Graphic Telescope. 1845 (1811). Gravura impressa em A Treatise on 

Optical Drawing Instruments. Also: A Method of Preserving Pictures on Oil and in Water 
Colours. London: 1845, Plate IX, fig. 55. 

• C. VARLEY. The Patent Graphic Telescope. 1811. Fotografia. Cambridge: The Whipple Museum 
of the History of Science, University of Cambridge. [Patent Nº 3430, 18111 Granted to Cornelius 
Varley for his Graphic Telescope]. 

• Eugène VIOLLET-LE-DUC. Détail de Pierrefonds levé au téléiconographe.1868-69. Gravura 
impressa em Gazette des Architectes et du Batiment. Reve Bi-Mensuelle Publiée sous la Direction 
de MM. E. Viollet-Le-Duc fils et A. de Baudot, Architecte. 6e Année 20 (1868-1869) 203-205, 
aqui: p. 203, plate 118. 

Mark Fig. 60 —  (Pág. 191): 
• The Universal Camera Lucida. Séc. XX [Drawing to natural size; reducing; enlarging; correcting 

potographs; reverse drawing]. Lachertier Barbe Ltd. London. [página de manual de instruções de 
uma câmara lúcida idêntica ao modelo de P. Breville] 

• Anónimo. Artist Drawing with a Camera Lúcida. Meados do séc. XIX. Gravura. New York: 
George Eastman House, Rochester. 

• Jabez HOGG. Using a camera lucida to enlarge a drawing. 1853. Gravura (95x75) impressa em 
Elements of Experimental and Natural Philosophy. London: 1853. 

Mark Fig. 61 —  (Pág. 192): 
• Calvert JONES. Reverend Calvert Richard Jones (?) Sketching with a Wollaston Camera Lucida 



Índice de Figuras  / Referência das Imagens 

XXXII 

(probably a self-portrait done in a mirror). 1830. Grafite s/ papel. 228x86. Aberystwyth: 
National Library of Wales, Ceredigion SY23 3BU. (© Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The 
National Library of Wales) [cf. Fiorentini 2007] 

• Anónimo. Talbot family member (?) scketching with a camera lucida. c.1820. Grafite s/ Papel. 
107x86.  U.K.: Colecção privada. [oriundo de um livro de recortes de 1826 de Emma Thomasina 
Talbot; cf. Schaaf 1990]. 

• Henry MOSES. Drawing of a woman sketching a child with the aid of a camera lucida. c. 1823 
(1818-1836). Grafite e lápis vermelho s/ papel. 76x108. London: Victoria and Albert Museum. 
[pertencente a uma série de 15 desenhos de “costumes femeninos” data entre 1818 e 1836] 

Mark Fig. 62 — (Pág. 197): 
• Basil HALL. Termination of the Erie Canal at Buffalo with the commencement of the Niagara 

River. 11 July 1827. Grafite s/ papel. 120x210. Indiana: Lilly Library, Indiana 
University.[desenho a câmara lúcida] 

• B. HALL. Plate XII: Western End of the Great Erie Canal. Gravura a partir de desenho de câmara 
lúcida impressa em Forty Etchings: From Sketches Made with the Camera Lucida in North 
America in 1827 and 1828. Edinburgh: 1829, Plate XII. 

• Fredrick CATHERWOOD. Doorway at the Chunhuhu building. Gravura a partir de desenho de 
câmara lúcida impressa em Stephens, John L., Incidents of travel in Yucatan. 2 vol. London: John 
Murray, 1841, Plate 15, p. 131. 

• F. CATHERWOOD. An isolated edifice at Tuloom. Gravura a partir de desenho de câmara lúcida  
impressa em Stephens, John L., Incidents of travel in Yucatan. 2 vol. London: John Murray, 1841, 
Plate 47, p. 393. 

• Joseph DRAYTON. Walls of Crater, Kilauea. 1838-1842. Gravura a partir de desenho de câmara 
lúcida (178x116)  impressa em Wilkes, Charles, Narrative of the United States Exploring 
Expedition. During the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. Philadelphia : Lea and Blanchard, 
1845. 

• Raja Kumbha's (r.1433-68) famous Vijay Stambh, or Victory Tower (c.1448), to mark his triumph 
over the Sultan of Malwa; by James Fergusson, 1852 

• James FERGUSSON. Tower Of Victory,Cheetore. 1848. Gravura a partir de desenho de câmara 
lúcida  impressa em Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindostan. London: J. 
Hogarth, 1848. 

• George HOSKINS. Temple of Jupiter Amun, Oasis of Siwah. 1837. Gravura a partir de desenho de 
câmara lúcida  impressa em Visit to the Great Oasis of the Libyan Desert. London: Longman, Rees, 
Orme, Brown, Green & Longman, 1837. 

• John James AUDUBON. The Black-throated Wax Wing. 1826-1838. 3 estados da gravura nº 245 
[(1)- desenho de redução a câmara lúcida; (2)- gravura litografada; (3)- gravura litografada 
aguarelada à mão] impressa em Birds of América. Havell Edition: 1826-1838. Plate nº 245. de 
Audubon's Camera Lucida pencil drawing of plate #245, the Black-throated Wax Wing  

Mark Fig. 63 — (Pág.200): 
• Eduard LANE. Figure 146: Intireor of the Rock- Temple of Garf Hoseyn. 1825-1828. Gravura 

litografada a partir de desenho de câmara lúcida  impressa em Description of Egypt. [Cf. Lane 2000] 

• E. LANE. Figure 125: Front of the portico of Isna. 1825-1828. Gravura litografada a partir de 
desenho de câmara lúcida  impressa em ibidem. 

• E. LANE. Figure 77: Great colonnade of the Temple of El-Uksur. 1825-1828. Gravura litografada 
a partir de desenho de câmara lúcida  impressa em ibidem. 

• E. LANE. Figure 119: Entrance of the Seventeenth Tomb _ That of Osiree 1st — The greay tomb 
opened by Belzoni. 1825-1828. Gravura a partir de desenho de câmara lúcida  impressa em ibidem. 

• E. LANE. Figure 126: Entrence of the Eleventh Tomb — that of Rameses 3th. 1825-1828. 
Gravura a partir de desenho de câmara lúcida  impressa em ibidem. 
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• E. LANE. Figure 115: Intireor of one of the Tombs of the Kings. 1825-1828. Gravura a partir de 
desenho de câmara lúcida  impressa em ibidem. 

Mark Fig. 64— (Pág. 202): 
• Wilhelm HUBER. Pompei, Porta Ercolano. 1816. Grafite e aguarela sépia s/ papel. Napoli: Museo 

Nazionale di San Martino. inv. 19330. Foto-Nr.: 45883. [Inscrição de G. Giganti: “Questo 
disegno fu disegnato alla Camera / Lucida dal mio maestro Huber nel 1816”]. 

• Wilhelm ZAHN, Pompei. C.1826. Gravura (262x378) a partir de desenho de câmara lúcida  
impressa em Wilhelm, Zahn e Jahn, Otto, Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemälde 
aus Pompeji, Herculanum und Stabiae. Berlin : G. Reimer, 1828-1859. 

• William GELL. Pompeii; View of the Fórum. c.1817. Gravura (103x160) a partir de desenho de 
câmara lúcida  impressa em Pompeiana: The Topography of Edifices and Ornaments of Pompeii. 2 
vols. London, 1817-1819.  

• François MAZOIS. Vue et plan d'un petit temple rond. [Releve d’Architecture de Sainte-Marie-
Majeure à Nocera, détail, élévation; cf Toussaint 1994] 1809-1811 (ou 1816). Grafite s/ papel. 
Paris: Bibliothèque Nationale de France [ Dessins de Mazois pour les ruines de Pompéi, folio, 
pagination  Numero 6, RESERVE GD-12I-FT 4]. 

• François MAZOIS. Les Ruines de Pompei - Vol. 3 Planche XVI. 1809-1811. Gravado a acquaforte, 
mezzatinta por G. Hamilton em Les Ruines de Pompéi, dessinées et mesurées par F. Mazois, 
pendant les années MDCCCIX, MDCCCX, MDCCCXI... (ouvrage continué par M. Gau). 4 Vol. 
Paris: Librairie de P. &. A. Firmin Didot (fréres), 1812 – 1838; vol. III (1829), tav. XVI. 

Mark Fig. 65 — (Pág. 203): 
• Giacinto GIGANTE. Capri, l'arco naturale. August 1, 1823. Grafite, aparo e tinta s/ papel. 

270x410. Napoli: Museo Nazionale di Capodimonte, Gabinetto di Disegni e Stampe, Collezione 
Astarita, Inv. Nr. 8021, Foto N. 53042. 

• Carl Wilhelm GÖTZLOFF, Sito del Palazzi di Giulia vor Monte Solaro, Capri. 1823. Grafite s/ 
papel. 262 x 400. Colecção privada. 

• G. GIGANTE. Veduta di Capri con la chiesa di Santo Stefano. Grafite, aparo, tinta e aguarela s/ 
papel. 270x410. Napoli: Museo Nazionale di San Martino, Collezione Ferrara-Dentice, Inv. 19183 

• C. W. GÖTZLOFF, Blick auf Capri mit dem Monte Solaro. 1823. Grafite s/ papel. 223x350. 
Colecção privada. 

• G. GIGANTE. Veduta di Lacco Ameno a Ischia. Grafite, aparo e tinta s/ papel. 279x4106. Napoli : 
Museo Nazionale di Capodimonte, Gabinetto di Disegni e Stampe, Collezione Astarita e la scuola 
di Posillipo. inv. 1684 F 

• C. W. GÖTZLOFF, Blick auf die Küste von Sorrent. 1824. Grafite, aparo, tinta e aguada s/ papel. 
190x252. Colecção privada. 

Mark Fig. 66 — (Pág. 205): 
• John VARLEY. Studies of a boat; small sailing vessel seen from astern, and larger study to 

right of same view. Grafite s/ papel. 179x135. London: British Museum. 1932,1220.163 

Mark Fig. 67 —  (Pág. 206): 
• Cornelius VARLEY. Portrait of Miss Moncton. Grafite s/ papel. 377x267. London: British 

Museum. 1936,1211.3 [Inscrição: Miss Moncton with Graphic Telescope C Varley] 

Mark Fig. 68 —  (Pág. 207): 
• C. VARLEY. Portrait of a man in profile. Grafite s/ papel. 470x360.  

• C. VARLEY. Portrait of head and shoulders of unknown man. Grafite s/ papel. 522x418. 
London: British Museum. 936,1211.7 

• C. VARLEY. Portrait of head and shoulders of unknown man. Grafite s/ papel. 362x244. 
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London: British Museum. 1936,1211.10 

• C. VARLEY. Portrait of Miss Moncton. Grafite s/ papel. 487x363. London: British Museum. 
1936,1211.9.  

Mark Fig. 69 —  (Pág. 209): 
• Giambattista AMICI. Ritratto di Teodoro Monticelli. Grafite s/ papel; desenhado a câmara lúcida. 

Modena: Biblioteca Estense, Cassetta 3, fasc. 25, foglio nr. 24 recto. [Inscrição: “Cavaliere 
Monticelli Segretario dell’accademia delle Scienze di Napoli”; cfr. Fiorentini 2007]. 

• G. AMICI. Ritratto di Barone di Ramdor. Grafite s/ papel; desenhado a câmara lúcida. Modena: 
Biblioteca Estense, Cassetta 4, fasc. 52, foglio Nr. 4. [Inscrição: “Barone di Ramdor ambasciatore 
di Prussia”; cfr. Fiorentini 2007]. 

• G. AMICI. Ritratto di Marchese Sangallo. Grafite s/ papel; desenhado a câmara lúcida. Modena: 
Biblioteca Estense, Cassetta 3, fasc. 23, foglio nr. 6. [Inscrição: “ Marchese Sangallo di Palermo”; 
cfr. Fiorentini 2007]. 

• G. AMICI. Ritratto di Madama Aladijn. Grafite s/ papel; desenhado a câmara lúcida. Modena: 
Biblioteca Estense, Cassetta 4, fasc. 36, foglio nr. 3. [Inscrição: “Madama Aladijn Russa”; cfr. 
Fiorentini 2007]. 

• G. AMICI. Ritratto di Fantaguzzi. Grafite s/ papel; desenhado a câmara lúcida. Modena: 
Biblioteca Estense, Cassetta 3, fasc. 22, foglio Nr. 8.. [Inscrição: “Fantaguzzi Pittore”; cfr. 
Fiorentini 2007]. 

• G. AMICI. Ritratto di Cicolini, De Capitani, Magistrini, Carlini, Monticelli, Visconti. c.1817. 
Gravura s/ papel; desenhado a câmara lúcida. Modena: Biblioteca Estense, Cassetta 4, fasc. 59, 
foglio nr. 22. [Inscrição: “Cicolini, De Capitani, Magistrini, Carlini, Monticelli, Visconti”; cfr. 
Fiorentini 2007]. 

Mark Fig. 70 —  (Pág. 210): 
• Francis Leggatt CHANTREY. Portrait of William Hyde Wollaston (parcial). 1827. Grafite s/ 

papel; desenhado a câmara lúcida. 429x638. London: National Portrait Gallery. 

• Giambattista AMICI. Ritratto di John Herschel. Grafite s/ papel; desenhado a câmara lúcida. 
Modena: Biblioteca Estense, Cassetta 4, fasc. 43, foglio nr. 4. [Inscrição: “Herschel”; cfr. 
Fiorentini 2007]. 

• John HERSCHEL. Miss Baldwin. 1928. Grafite s/ papel; desenhado a câmara lúcida. 229x188. 
Austin, Texas: The University of Texas at Austin, Herschel Collection, Nº617. 

• F. CHANTREY. Portrait study of William IV; head in profile to left. 1837. Grafite s/ papel; 
desenhado a câmara lúcida. 450x331. London: British Museum. [Inscrição: “presented to the 
Madamoiselle D'Este F. Chantrey 1837 Court sitting of King William IV made with a Camera 
Lucida [o resto ilegível]]. 

• F. CHANTREY. Portrait of Captain Basil Hall. c.1825-1830. Grafite s/ papel; desenhado a 
câmara lúcida. 498x337. London: National Portrait Gallery. 

• Cornelius VARLEY. Portrait of Dr. Spurzheim.1815. Grafite e aguada s/ papel; desenhado com o 
telescópio gráfico. London: Science Museum. [Inscrição: “Dr. Spurzheim the introducer of 
Phrenology into England, trace from life with Graphic Telescope by Cornelius Varley 1815”; cfr. 
Hammond & Austin 1987]. 

Mark Fig. 71—  (Pág. 212): 
• John Frederick William HERSCHEL. Sunset behind the Table Mountain, view from the Protea 

Road, 263 Paces from the SW Avenue Gate - View toward Devil's Peak from Feldhausen, 
Claremont, with ox wagon on road in foreground. 25 May, 1834. Grafite s/ papel.  250x 330. Cape 
Town: The National Library of South Africa, Cape Town Campus. [Inscrição: “Nº 236 / 
JFWHercshel del. cam. luc. May 25 1834”]. 

• J. HERSCHEL. The Table Mountain from the Lily Park (Feldhausen). 1838. Grafite s/ papel.  
250x 390. Cape Town: The National Library of South Africa, Cape Town Campus. [Inscrição: “Nº 
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227 / JFWHercshel del. cam. luc. 1838 / The Table Mountain from the Lily Park, Feldhausen (A 
very elaborate and exact portrait of it)”]. 

Mark Fig. 72 —  (Pág. 214): 
• John HERSCHEL. Nº 369 / JFWHercshel del. Cam. Luc. May 17, 1824 / The Coliseum, Rome / 

(with extreme care & precision). 1824. Grafite s/ papel. 201x308. Malibu. California: Graham Nash 
Collection. 

• J. HERSCHEL. Nº 373 / JFWHercshel del. Cam. Luc. August 1824 / Tivoli. Principal fall and 
Temple of Vesta. 1824. Grafite s/ papel. 217x310. Malibu. California: Graham Nash Collection. 

• J. HERSCHEL. Nº 450 / JFWHercshel delin Cam. Luc. Sep. 21, 1850 [sic.] / Interior of the 
Amphitheatre, Nimes. 1826. Grafite s/ papel. 218x342. Malibu. California: Graham Nash 
Collection. [Herschel, certamente por lapso, inscreveu 1850 em vêz de 1826; cfr. Schaaf 1990, p. 
80]. 

• J. HERSCHEL. Nº 544 / JFWHercshel delin Cam. Luc. July. . 1831 / Scratchell’s Bay near 
Freshwater. Isle of Wight.. 1824. Grafite s/ papel. 202x330. Malibu. California: Graham Nash 
Collection. 

• J. HERSCHEL. Nº 544 / JFWHercshel delin Cam. Luc. Oct. . 1850 / Interio vew of the Ancient 
Theatre, Arles. 1850. Grafite s/ papel. 214x357. Malibu. California: Graham Nash Collection. 

• J. HERSCHEL. Nº 757 / JFWHercshel del. Cam. Luc. Aug. 12, 1865 / Stone Henge. 18265. Grafite 
s/ papel. 251x383. Malibu. California: Graham Nash Collection. 

Mark Fig. 73 —  (Pág. 225): 
• David HOCKNEY. Fotograma retirado de David Hockney’s Secret Knowledge [DVD vídeo]. BBC 

Worldwide © 2001; USA, Princeton, N.J.: Films for the Humanities & Sciences, © 2002.); [David 
Hockney no seu estúdio diante da sua foto-montagem The Great Wall], (cfr. Hockney 2001b). 

• D. HOCKNEY. The Great Wall (detalhe). 31 March 2000. Fotomontagem / colagem com 
fotocópias “Old Masters” da pintura e desenho de 1300 a 1800 s/ painel de cartão. [início do 
painel: Mosaico bizantino, c. 1150. Catedral de Cefalù , Sicília ( “pré-optics”). Fim do painel: 
Vincent Van Goghg. 1889 ( “post-optics”)]. © David Hockney. Foto Richard Schmidt. 

Mark Fig. 74 — (Pág. 230): 
• David HOCKNEY. 10 fotogramas retirados de David Hockney’s Secret Knowledge [DVD vídeo], 

(cfr. Hockney 2001b).  [sequência de mostrando o desenho do candeiro do Retrato dos Arnolfini 
de Jan van Eyck, com desenho à vista desarmada e com projecção óptica]. 

Mark Fig. 75 — (Pág. 232): 
• Duas fotografias de imagens projectada no interior de uma câmara obscura de projector. Modelos 

para os desenhos CO #13 e CO #15. Fotografias do autor. 

Mark Fig. 76 — (Pág. 235): 
• Cornelius VARLEY. An Irish Farmhouse. Grafite s/ papel. 121x369. [cf. Libson 2005, p.120]. 

• Thomas GIRTIN. Idem, Fig. 49, nº1 (detalhe). 

• Andy WARHOL. Roll of Bills. 1962. Grafite , lápis de cor e caneta de feltro s/ papel. 451x594. 
Pittsburgh: The Andy Warhol Museum. 

• Giambattista AMICI. Ritratto di un uomo sconosciuto (detalhe). Grafite s/ papel; desenhado a 
câmara lúcida. Modena: Biblioteca Estense, Cassetta 3, fasc. 25, foglio nr. 24 verso.  

Mark Fig. 77 — (Pág. 236): 
• Jan VERMEER. The Girl with a Red Hat (detalhe). C. 1666-67. Óleo s/ madeira. 230x180. 

Washington: National Gallery of Art. 

• J. VERMEER. The Milkmaid(detalhe). C. 1666-67. Óleo s/ madeira. 230x180. Washington: 
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National Gallery of Art. 

• J. VERMEER. The Concert (detalhe). C. 1658-60. Óleo s/ tela. 455x410. Amsterdam: Rijksmuseum. 

• J. VERMEER. Idem nº1, acima (detallhe). 

• Anthony VAN DYCK. Portrait of a Man in Armour (detalhe). Óleo s/ tela. 1372x1213. 
Cincinnati: Cincinatti Art Museum. 

• Lorenzo LOTTO. Portrait of Husband and Wife (detalhe). Óleo s/ tela. 96x116. Sanpetersburgo: 
The State Hermitage Museum. 

Mark Fig. 78 — (Pág. 249): 
• [N82] - Jean-August-Dominique INGRES, Madame Charles Hayard, nascida Jeanne-Susanne 

Alliou, ca. 1812, grafite s/ papel, 266x180. Cambridge, Massachusetts: Foog Art Museum, Harvard 
University Art Museums,. [Bequest of Paul J. Sachs, Class of 1900, "a testimonial to my friend 
Grenville L. Winthrop"; inv. 1965.0298. Foto Credit: Mathews, David Image Copyright: © 2004 
President and Fellows of Harvard College]. 

Mark Fig. 79 — (Pág. 254): 
• [N82] – J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 78. 

• [N115] - J.-A.-D. INGRES, Retrato de um Homem, possivelmente Edme Bochet, 1814, grafite s/ 
papel, 218x166. New York: The Metropolitan Museum of Art. [Cfr. H. Naef, in Tinterow et 
al.(1999), pp. 178-179.] 

• [N135] - J.-A.-D. INGRES, Guillaume Guilon Lethièr, 1815, grafite s/ papel, 271x211. New York: 
The Pierpont Morgan Library, [Cfr. H. Naef, in (Tinterow & Conisbee 1999), pp. 182-184.] 

• J.-A.-D. INGRES, Monsignor Gabriel Cortois de Pressigny, 1816, grafite e aguarela s/ papel, 
275x195. Colecção privada. [Não catalogado em Naef 1977-80; trata-se de uma réplica do retrato 
N170, entretanto reaparecido e apresentado ao público em 1993; Cfr. H. Naef, in (Tinterow & 
Conisbee 1999), pp. 196-198.] 

• [N171] - J.-A.-D. INGRES, Mrs. Charles Badham, nascida Margaret Campbell, 1816, grafite s/ 
papel, 263x218. Washington, D.C.: National Gallery of Art. [Cfr. H. Naef, in (Tinterow & Conisbee 
1999),  pp. 198-199.] 

• [N178] - J.-A.-D. INGRES, Charles Thomas Thruston, 1816, grafite e aguarela s/ papel, 208x161. 
Colecção privada. [Cfr. H. Naef, in (Tinterow & Conisbee 1999), pp. 202-204.] 

• [N183] - J.-A.-D. INGRES, Dr. Thomas Church, 1816, grafite s/ papel, 204x160. Los Angeles: 
Country Museum of Art. [Cfr. H. Naef, in (Tinterow & Conisbee 1999), pp. 206-208.] 

• [N182] - J.-A.-D. INGRES, O Reverendo Joseph Church, 1816, grafite s/ papel, 200x160. 
Richmond: Virgínia Museum of Fine Arts. [Cfr. H. Naef, in (Tinterow & Conisbee 1999), pp. 206-
208.] 

• [N241] - J.-A.-D. INGRES, André-Benoît Barreau, dito Taurel, 1819, grafite s/ papel, 288x205. 
Paris: Collection Yves Saint Laurent and Pierre Bergé. [Cfr. H. Naef, in(Tinterow & Conisbee 
1999), pp. 213-216, 230-231.] 

• [N280] - J.-A.-D. INGRES, Jean-François-Antoine Forest, 1823, grafite s/ papel, 316x223. Oxford: 
Ashmolean Museum. [Cfr. H. Naef, in (Tinterow & Conisbee 1999), pp. 269-270.] 

• J.-A.-D. INGRES, Madame Loius-François Godinot, nascida Victoire-Pauline Thiollière de 
l’Isle, 1829, grafite s/ papel, 219x165. André Bromberg, Paris. [não catalogado em Naef 1977-80; 
reaparecido e apresentado ao público em 199o Cfr. G. Tinterow, in (Tinterow & Conisbee 1999),  p. 
314.] 

• [N344] - J.-A.-D. INGRES, Madame Adolph Thiers, 1834, grafite s/ papel, 319x239. Oberlin, 
Ohio: Allen Memorial Art Museum. [Cfr. (Tinterow & Conisbee 1999), p. 287.] 

• [N342] - J.-A.-D. INGRES, Madame Louis-François Bertin, nascida Geneviève-Aimée-Victoire 
Boutard, 1834, grafite s/ papel, 312x241. Paris: Musée du Louvre. [Cfr. H. Naef, in (Tinterow & 
Conisbee 1999),  pp. 318-320.] 
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Mark Fig. 80 — (Pág. 255): 
• J.-A.-D. INGRES, ver referências da  Fig. 79 nº1, nº 5 e nº11 (detalhes).  

• Andy WARHOL. Self-Portrait. 1986. Grafite s/ papel. 1032x775. New York, ARS e London  
DACS: The Andy Warhol for the Visual Arts, Inc. 

• A. WARHOL. Mao. 1973. Grafite s/ papel, 1019x762. Pittsburgh: The Andy Warhol Museum. 

• A. WARHOL. Still Life (detalhe). 1975, grafite s/ papel, 683x1029. New York, ARS e London  
DACS: The Andy Warhol for the Visual Arts, Inc. 

• A. WARHOL. Skull. 1976. Grafite s/ papel. 711x1041. Pittsburgh: The Andy Warhol Museum. 

Mark Fig. 81 — (Pág. 260): 
• David HOCKNEY. Edna O’Brain. London. 28th May 1999. 1999. Grafite s/ papel cinzento 

desenhado com câmara lúcida. 543x384. © David Hockney. 

• D. HOCKNEY. Don Bachardy. Los Angeles. 28th July 1999 (detalhe). 1999. Grafite, lápis branco 
e cinzento s/ papel cinzento desenhado com câmara lúcida. 565x381. © David Hockney. 

• D. HOCKNEY. Richard Smith. Los Angeles. 16th July 1999. 1999. Grafite s/ papel cinzento 
desenhado com câmara lúcida. 565x375. © David Hockney. 

• D. HOCKNEY. Philip Hockney. Austrália. 7th October 1999. 1999. Grafite s/ papel cinzento 
desenhado com câmara lúcida. 508x381. © David Hockney. 

• D. HOCKNEY. Martin Kemp. London. 22 June 1999 (detalhe). 1999. Grafite e lápis branco s/ 
papel cinzento desenhado com câmara lúcida. 381x362. © David Hockney. Foto Steve Oliver. 

MarkFig. 82 — (Pág. 261): 
• David HOCKNEY. 6 fotogramas retirados de David Hockney’s Secret Knowledge [DVD vídeo], 

(cfr. Hockney 2001b). [sequência ilustrando o processo de desenho com uma câmara lúcida: (1) 
Hockney diante do modelo, com a câmara fixa a uma mesa; (2) Posição de visionamento com a câmara 
(raio visual principal perpendicular à folha de desenho); (3) Aspecto da câmara diante do desenho, 
numa pausa enquanto não se olha pelo prisma; (4) Marcação de pontos chave, no mapeamento do 
rosto do retratado; (5) Aspecto do modelo, visto directamente sem a câmara, enquanto o desenho é 
completado sem o recurso desta, pelo desenho à vista; (6) Resultado final, com posterior 
intervenção de cor .] 

Mark Fig. 83 — (Pág. 263): 
• David HOCKNEY. 12 Portraits After Ingres in a Uniform Style. 1999-2000. Grafite, crayon e 

guache s/ papel cinzento usando uma câmara lúcida, 562x381 para cada folha (1123x2286 no total). 
Colecção privada. © David Hockney. Fotos Richard Schmit. [Títulos dos retratos de 1- Devlin 
Crow. London. 11th January 2000; 2- Pravin Patel. London. 5th January 2000; 3- Katherine 
Dooley. London. 6th January 2000; 4- Graham Eve. London. 7th January 2000; 5- Brian 
Wedlake, London. 10th January 2000; 6- Lena James, London. 3th January 2000; 7- Ron 
Lillywhite, London. 17th December 1999; 8- Maria Vasquez, London. 21st December 1999; 9- 
Ken Bradford, London. 20th December 1999; 10- Jack Kettlewell, London. 13th December 1999 ; 
11- Fazila Jhungoor, London. 18th December 1999; 12- Vincent Simon, London. 16th December 
1999.]  

Mark Fig. 84 — (Pág. 264): 
• [N135] - J.-A.-D. INGRES, ver referência da  Fig. 79 nº3. 

• David HOCKNEY, Ken Bradford, London. 20th December 1999. [da série12 Portraits After 
Ingres in a Uniform Style], 1999, grafite, crayon e guache s/ papel cinzento usando uma câmara 
lúcida, 562x38. Colecção privada. © David Hockney. Foto Richard Schmit. 

Mark Fig. 85 —  (Pág. 266): 
• J.-A.-D. INGRES. Composição com 20 rostos de retratos desenhado de Ingres. Reproduções 

retiradas de Naef 1978-80: (1)- [N56]; (2)- [N92]; (3)- [N100]; (4)- [N124]; (5)- [N130]; (6)- 
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[N142]; (7)- [N148]; (8)- [N150]; (9)- [N186]; (10)- [N194]; (11)- [N198]; (12)- [N202]; (13)- 
[N208]; (14)- [N229]; (15)- [N230]; (16)- [N307]; (17)- [N313]; (18)- [N383]; (19)- [N428]; (20)- 
[N445]. 

Mark Fig. 86 — (Pág. 268): 
• David HOCKNEY, Gregory I. 1988. Grafite s/ papel cinzento usando uma câmara lúcida, 770x565. 

Colecção de David Hockney. © David Hockney. Foto Steve Oliver. 

• D. HOCKNEY, Gregory Evans Los Angele, 18th September 1999. 1999. Grafite e guache s/ papel 
cinzento usando uma câmara lúcida, 562x381. Colecção de David Hockney. © David Hockney. 

Mark Fig. 87 — (Pág. 273): 
• David HOCKNEY. 4 fotogramas retirados de David Hockney’s Secret Knowledge [DVD vídeo], 

(cfr. Hockney 2001b). [sequência ilustrando a reconstituição do processo de construção do Baco 
de  Caravaggio, usando uma lente e uma câmara obscura para projectar imagens]. 

• Michelangelo Merisi, dito CARAVAGGIO. Baco. c.1595.  Óleo s/ tela. 950×850. Florença: 
Galleria degli Uffizi. 

• CARAVAGGIO. ver anterior (detalhe, invertido). 

MarkFig. 88 — (Pag. 275): 
• CARAVAGGIO. O Sacrifício de Isaac. 1603.  Óleo s/ tela. 1040×1350. Florença: Galleria degli 

Uffizi — Catherine PUGLISI: Diagrama que assinala as incisões feitas por Caravaggio nesta 
pintura, (cfr. Puglisi 1998, p. 382). 

Mark Fig. 89 — (Pág. 277): 
• David HOCKNEY. 6 fotogramas retirados de David Hockney’s Secret Knowledge [DVD vídeo], 

(cfr. Hockney 2001b). [sequência ilustrando a reconstituição de uma pintura de Caravaggio (I Bari. 
c. 1595. Óleo s/ tela. 915x1282cm. Forth Worth: Kimbell Art Museum.), segundo o método de 
imagens projectadas por uma lente numa câmara obscura.] 

Mark Fig. 90 — (Pág. 291): 
• Esquema de perfil do dispositivo usado na 1ª demonstração do método da perspectiva de Fillipo 

Brunelleschi mostrando do jogo de reflexão entre o espelho e a pintura da tavoletta. 

• Fotografia da reconstituição da 1ª demonstração de Brunelleschi, na entrada do Duomo de Florença, 
no local exacto onde se colocaria o dispositivo e o obsevador, em frente ao Baptistério de S. 
Giovani [cfr. Art, Science & Drafthing 2001] 

• Idem anterior. Detalhe do observador a espreitar por um orifício por trás da tavoletta a imagem do 
relfexo da pintura sobre o espelho, supostamente a coincidir com a continuidade da imagem 
envolvente do resto do campo visual. [cfr. Art, Science & Drafthing 2001] 

• Reconstituição da imagem desaparecida da tavoletta pintada realisticamente em perspectiva por F. 
Brunelleschi em que a parte superior da mesma era preenchida com prata brunida para simular o 
reflexo do céu. 

Mark Fig. 91 — (Pág. 294): 
• António BOVOLENTA. [Folha de uma cópia manuscrita do tratado de Leon Baptista ALBERTI, 

De pictura, mostrando um desenho com a costruzione legittima]. 1518. Desenho a tinta s/ papel em 
folha de caderno. 215x155. Composto a Pádua por Antonio Bovolenta, datado de 13 de Fevereiro 
de 1518. Lucca: Codice lucchese, Biblioteca Governativa. 

• Leonardo DA VINCI. [página do caderno de Leonardo com esquema da construzione legittima de 
Alberti] c.1492. Desenho a tinta s/ papel em folha de caderno, 213x148. Paris: bibliothèque de 
l'Institut de France, Codex Ashburnham, Manuscript A, Fol. 42r. Bibliothèque de l'Institut, Paris. 

• Piero DELLA FRANCESCA. [mapeamento dos pontos de uma cabeça em vistas de planta e alçado 
para passar para perspectiva] Desenho a tinta sobre folha de caderno. 327x235. em De Prospectiva 
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Pingendi. (antes de) 1482, (provavelmente entre) 1472-1475. Milão: Biblioteca Ambrosiana. 

• Anónimo (atribuído a provável círculo de Piero Della Francesca ou a Luciano Laurana). Veduta di 
Città ideale [painel, dito de Urbino]. 1480-90. Tempera s/ madeira. 675×2395. Urbino: Galleria 
nazionale delle Marche. 

• Anónimo. Veduta di Città ideale [painel, dito de Baltimore]. c.1470-80. Tempera s/ madeira. 
803x2198. Baltimore: Walters Art Gallery. 

• Anónimo. Veduta di Città ideale [painel, dito de Berlin]. c. 1477. Tempera s/ madeira. 1240x2340. 
Berlin: Gemäldegalerie. 

Mark Fig. 92 — (Pág. 296): 
• (atribuído a) Paolo UCCELLO. [Estudo em perspectiva de um cálice]. Séc. XV. Aparo e tinta s/ 

papel. 340x240. Florença: Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 1758 A 

• Leonardo DA VINCI. [Estudo em perspectiva de um Mazzocchio]. (depois de) 1478. Desenho a 
tinta s/ papel. 375 x 154. Milão: Biblioteca Ambrosiana, Codice Atlântico. foglio f. 710 br. 

• Leonardo DA VINCI. [Estudo em perspectiva de um Mazzocchio]. depois de) 1478. Desenho a 
tinta s/ papel. 645 x 435. Milão: Biblioteca Ambrosiana. Codice Atlântico. foglio(ff. 706,707,708). 

• Paolo UCCELLO. [Estudo em perspectiva de um Mazzocchio] Séc. XV. Paolo Uccello Aparo e 
tinta s/ papel. 100x 270. Florença: Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 

• Paolo UCCELLO. Mazzocchio vu en perspective. Pena, tinta e aguada castanha e aguada negra s/ 
papel. 160x233. Paris: Musée du Louvre, Départmente dês Arts graphiques. 

• Anóniomo (círculo de Piero Della Francesca).  Studiolo de Urbino (detalhe). (finais de) 1400’s. 
Tarsea Lignea (entalhamento e embutidos de madeira). Urbino: Palazzo Ducale. 

• Fra GIOVANNI DA VERONA. Séc. XVI. Tarsea Lignea (entalhamento e embutidos de madeira).  
L'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. 

• Fra GIOVANNI DA VERONA. Séc. XVI. Tarsea Lignea (entalhamento e embutidos de madeira). 
Verona: Santa Maria in Organo. 

• Giovanni BATTISTA DA IMOLA. 1521. arsea Lignea (entalhamento e embutidos de madeira). 
Bologna: Cappella del Santissimo Sacramento, Basilica di San Petronio.  

Mark Fig. 93 — (Pág. 302): 
• David HOCKNEY. 8 fotogramas retirados de David Hockney’s Secret Knowledge [DVD vídeo], 

(cfr. Hockney 2001b). [sequência ilustrando o desenho do baptistério de San Giovanni em 
Florença pelo método da imagem projectada por espelho côncavo]  

Mark Fig. 94 — (Pág. 308): 
• Shigeru TSUJI. [dois esquemas ilustrando a recontituição da projecção feita por uma câmara obscura 

(pinhole) sobre um painel, como eventual explicação para a dedução do método da perspectiva por 
F. Brunelleschi ]. 1990. (cfr. Tsuji 1990. p. 279). 

Mark Fig. 95 — (Pág. 318): 
Giovanni Antonio CANAL, dito CANALETTO, Quaderno Cagnola. s.d. [em torno de 1730]. Grafite, tinta sépia / 
castanha, lápis vermelho s/ papel ao longo de 148 folhas encadernadas [numeradas de Q1 a Q74v]. 230x170 cada. 
Veneza: Gallerie dell’Accademia di Venezia, Gabinetto dei disegni e stampe: 

• Aspecto do Quaderno aberto (páginas Q47 e Q46v). [Fotografia do autor.] 

Mark Fig. 96 — (Pág. 322): 
•  [Q63] - Grafite s/ papel. 

• [Q69] -  Grafite (com régua) s/ papel. 

• [Q36v] - Grafite, lápis vermelho e tinta sépia a aparo  s/ papel. 
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•  [Q51] - Grafite e tinta sépia a aparo s/ papel. 

Mark Fig. 97 — (Pág. 324): 
• [Q16v / Q17, Q15v / Q16 e Q14v / Q15] - CANALETTO. Grafite e tinta sépia a aparo s/ papel. 

Mark Fig. 98 — (Pág. 325): 
• [Q12, Q10v, Q48-Q47v e Q56v-Q57] - (detalhes). CANALETTO. Grafite e tinta sépia a aparo s/ 

papel. [Fotos do autor]. 

Mark Fig. 99 — (Pág. 328): 
• CANALETTO, Piazza San Marco. c.1732-33. Óleo s/ tela.610x965. Tokyo: Tokyo Fuji Art 

Museum. 

• CANALETTO, Piazza San Marco: Looking East from the North-West Corner. c.1760. Óleo s/ 
tela. London: National Gallery. 

Mark Fig. 100 — (Pág. 330): 
• [Q8] - CANALETTO. Tinta sépia a aparo s/ papel. 

• Montagem fotográfica do autor a partir do ponto de vista do desenho Q8. 

MarkFig. 101 — (Pág. 331): 
• CANALETTO, Capriccio con rovine classiche ed edifici rinascimentali. 1752. Óleeo s/ tela. 

810x1150. 

• CANALETTO, Veduta della Piazza in faza la Chiesa di S. Marcos. C. 1740-43. Aparo e tinta 
castanha, 142x285. Col. Privada. 

• CANALETTO, Veduta del Ponte di Rialto infacza ao lerberia. Aparo e tinta castanha, 140x202. 
Oxford: Ashmolean Museum. 

Mark Fig. 102 — (Pág. 333): 
• CANALETTO,  Venezia: Piazza San Marco verso sud-est, con la Basílica e il Palazo Ducale 

(detalhe). 1743. Óleo s/ tela, 1146x1530. Washington: National Gallery of Art,. 

• CANALETTO,  Venezia: la Riva degli Schiavoni verso est (detalhe). 1738. Óleo s/ tela, 
1105x1855. Milão: Cívica Pinacoteca del Castello Sforzesco. 

• CANALETTO,  Venezia: Piazza San Marco verso sud e ovest (detalhe). 1739-40. Óleo s/ tela, 
450x740. Col. privada. 

• CANALETTO,  Venezia: il Bacino di San Marco dalla Piazzetta (detalhe). 1739-40. Óleo s/ tela, 
465x765. Londres: Col. Privada. 

MarkFig. 103 — (Pág. 338): 
• [Q45v/Q46 – Q44v/Q45 – Q43v/Q44 – Q42v/Q43 – Q41v/Q42 – Q40v/Q41] - CANALETTO. 

Grafite, tinta sépia / castanha s/ papel.  

• Vista de Veneza: Bacia de San Marco vista do cais dos Schiavoni. [panorama editado digitalmente. 
Fotografia do autor]. 

• Terisio PIGNATTI, Schizzo prostettico del Bacino di San Marco eseguito con la “camera ottica” 
di A. Canal. [5 folhas montadas em grafite s/ papel vegetal (?). 200x776 (aptox.) (?)]; in Pignatti 
1958, p. 21, fig. 9. 

Mark Fig. 104 — (Pág. 340): 
• Camera Ottica “A. CANAL”. Madeira, vidro fosco (200x200mm), espelho (interno a 45º), lente 

(diâmetro 33mm, distancia focal 400mm) fixa em tubo de cartão (90mm de comprimento). 



Índice de Figuras  / Referência das Imagens 

XLI 

380x242x225. Museo Correr, Venezia [nº inv.: Cl. XXIX, s.n.30] . 

• 6 imagens com aspectos da câmara na biblioteca do Museu Correr e com imagem projectada da janela 
no visor (fotografias do autor). 

Mark Fig. 105— (Pág. 341): 
• Ver Fig. 42 nº 8 e 9. 

• Ver Fig. 42 nº 5 e 6 

• GRAVESANDE, Willem Jacob 's, Methode pour le Dessin, page 156, (detalhe: Fig. 5). 1755. 
Gravura. Ilustração impressa em “Description & usage de la chambre obscure pour le Dessein. Par 
M.G.J.'sGravesande” In JOMBERT, Charles-Antoine, Methode pour Apprendre le Dessein. 
Paris:1755, pp.137-156 . 

• Ver Fig. 42 nº 1 e 2. 

• Ver Fig. 42 nº 7. 

• Ver Fig. 41 nº 2. 

• Ver Fig. 52 nº 4. 

• Ver Fig. 52 nº 3. 

• F. GUIDOTTI, Dessein, Chambre obscure, 1772, gravura; ilustração impressa na enciclopédia de 
Denis Diderot e Jean le Rond d’Alembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, 
des Arts et des Métiers, 1772, Tomo III, Prancha V, p. 143. [Para a entrada dedicada ao tema do 
desenho esta é a segunda ilustração sobre a câmara obscura de um total de 36]. 

MarkFig. 106 — (Pág. 347): 
• [Q69v/Q70, e detalhes das Q65, Q72 e Q61v] - CANALETTO.  Grafite s/ papel.  

Mark Fig. 107 — (Pág. 349): 
• [Q11v e detalhes da Q16, Q59v e Q14] – CANALETTO. Grafite e tinta sépia a pena e aparo 

metálico s/ papel.  

Mark Fig. 108 — (Pág. 351): 
• [Q72 – Q70v/Q71 – Q69v/Q70 – Q68v/Q69] - CANALETTO. 1ª sequência (Quatro pontos de 

vista ao longo de 7 páginas.): Canal Grande de Ca’ Pesaro até ao Rialto. 

• CANALETTO. Il Canal Grande da Ca’ Pesaro verso Rialto. Óleo s/ tela. Woburn Abbey. 
Colecção do Duque de Bedford. 

Mark Fig. 109 — (Pág. 353): 
• [Q64 – Q64v/Q65 – Q65v/Q66 – Q66v/Q67 – Q67v/Q68] - CANALETTO. 2ª sequência (Cinco 

pontos de vista ao longo de 9 páginas.): Canal Grande de Ca’ Vendramin-Calergi até ao Rialto. 

• CANALETTO. Il Canal Grande Ca’ Vendramin-Calergi a Rialto. Óleo s/ tela. Woburn Abbey. 
Colecção do Duque de Bedford. 

Mark Fig. 110 — (Pág. 354): 
• [Q63v – Q63/Q62v – Q62/Q61v – Q61/Q60v] - CANALETTO. 3ª sequência (Quatro pontos de 

vista ao longo de 7 páginas.): Ponte dos Tre Archi no setiere de Cannaregio . 

• CANALETTO. Il ponte dei Tre Achi a Cannaregio. Óleo s/ tela. Woburn Abbey. Colecção do 
Duque de Bedford. 

Mark Fig. 111 — (Pág. 356): 
• [Q54v/Q55 – Q55v/Q56 – Q56v/Q57 – Q57v/Q58 - Q59v/Q60] - CANALETTO. 4ª sequência 

(Cinco pontos de vista ao longo de 10 páginas.): Canal Grande do palácio Grimini até Ca’ 
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Foscari. 

• CANALETTO. Il Canal Grande da Ca’ Grimini a Ca’ Foscari. Óleo s/ tela. Somerley, Ringwood: 
Col. Conde de Normanton. 

Mark Fig. 112 — (Pág. 359): 
• Vista da Igreja de San Simeone Piccolo. [Fotografias do autor: panorama editado digitalmente.]. 

• [Q52v/Q53 – Q53v/Q54] - CANALETTO. 5ª sequência (Dois pontos de vista ao longo de 4 
páginas.): Igreja de San Simeone Piccolo. 

Mark Fig. 113 — (Pág. 361): 
• [Q52/Q51v – Q51/Q50v] - CANALETTO. 6ª sequência (Dois pontos de vista em 4 páginas.): 

Campo San Giovani e Paolo. 

• Vista do Campo San Giovani e Paolo. [Fotografias do autor: panorama editado digitalmente.]. 

• Vista aérea do Campo San Giovani e Paolo [Google Earth]. 

Mark Fig. 114 — (Pág. 363): 
• Luca CARLEVARIJS. Veduta della Scuola di S. Marco. 1703. Acquaforte 206x291. Gravura da 

série Le fabriche, e vedute di Venetia disegnate, poste in prospettiva et intagliate da Luca 
Carlevariis con privilegii. Tav. Nº 39. 

• Domenico LOVISA. Veduta di S.S. Giovanni e Paolo. 1720. Gravura da série Il Gran Teatro di 
Venezia . Venezia: Biblioteca Nazionale Marciana, 

• Sobreposição entre os delineamentos da sequência do Quaderno e a pintura respectiva de Windso 
(abaixo, nº5) 

• António VICENTINI. Santi Giovanni e Paolo e il monumento a Bartolomeo Colleoni. 1742. 
Pena e tinta sépia s/ papel. 379x528. Pertencente ao Álbum de desenhos preparatórios para a série 
de gravuras Prospectus Magni Canalis Venetiarum, Venezia 1742. London: British Museum (inv. 
BM 1948.7.4.1-45). 

• CANALETTO. Venice: The Campo SS. Giovanni e Paolo. c.1738. Óleo s/ tela. 460x784. London: 
Windsor Castle; The Royal Collection, Her Majesty Queen Elizabeth II.  

• Francesco GUARDI. Campo SS. Giovanni e Paolo. C.1764. Óleo s/ tela. 730 x 1215. Paris: Musée 
du Louvre. 

Mark Fig. 115 — (Pág. 364): 
• [Q50/Q49v – Q49/Q48v – Q48/Q47v – Q47/Q46v] - CANALETTO. 7ª sequência (Quatro pontos 

de vista ao longo de 8 páginas.): Canal Grande do palácio Bembo até ao Vendramin Calergi 

• CANALETTO. Il Canal Grande da Ca’ Bembo verso Ca’ Vendramin Calergi. Óleo s/ tela. 
Woburn Abbey. Colecção do Duque de Bedford. 

Mark Fig. 116 — (Pág. 365): 
• [Q45v/Q46 – Q44v/Q45 – Q43v/Q44 – Q42v/Q43 – Q41v/Q42 – Q40v/Q41] - CANALETTO. 8ª 

sequência (de 12 páginas.):  Bacia de San Marco vista do cais dos Schiavoni- Aqui, apenas 
apresentada a sequência correspondente ao quadro de Waburn Abbey com quatro pontos de vista 
ao longo de 8 páginas. Para a sequência completa ver Fig. 103. 

• CANALETTO. Il Bacino di San Marco. Óleo s/ tela. Woburn Abbey. Colecção do Duque de 
Bedford. 

Mark Fig. 117 — (Pág. 367): 
• Vista do Campo de Santa Maria Formosa. [Fotografias do autor: panorama editado digitalmente.]. 

• CANALETTO. Campo Santa Maria Formosa. c.1735. Óleo s/ tela. 470x800. Woburn Abbey. 
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Colecção do Duque de Bedford 

Mark Fig. 118 — (Pág. 368): 
• [Q38v/Q39 – Q37v/Q38 – Q36v/Q37] - CANALETTO. 9ª sequência (Quatro pontos de vista ao 

longo de 6 páginas.): Campo de Santa Maria Formosa. 

• António VICENTINI. Campo di Santa Maria Formosa. 1742. Gravura. Da série Prospectus 
Magni Canalis Venetiarum. Venezia: 1742. Sobreposição da sequência com a gravura. 

• CANALETTO. Venice: Campo Santa Maria Formosa. Aparo metalico, tinta negra e cinza, grafite 
(com régua e pontilhado) s/ papel. 270x376. London: Windsor Castle; The Royal Collection, Her 
Majesty Queen Elizabeth II. Nº 7479. (cfr. Parker 1948). 

• CANALETTO. Venice: Campo Santa Maria Formosa. Aparo de pena, tinta sépia, grafite (com 
régua) s/ papel. 271x377. London: Windsor Castle; The Royal Collection, Her Majesty Queen 
Elizabeth II. Nº 7478. 

Mark Fig. 119 — (Pág. 369): 
• [Q35v/Q36 – Q34v/Q35] - CANALETTO. 10ª sequência (Dois pontos de vista em 4 páginas.): 

Porta do Arsenal e capela da Madonna della Pace. 

• CANALETTO. The Arsenal and the Ponte del Paradiso. Aparo de pena e metalico, tinta negra e 
sépia, grafite (com régua) s/ papel. 270x375. London: Windsor Castle; The Royal Collection, Her 
Majesty Queen Elizabeth II. Nº 7432. (cfr. Parker 1948). 

Mark Fig. 120 — (Pág. 370): 
• CANALETTO. La Porta dell’Arsenale. c.1732. Óleo s/ tela. 470x788. Woburn Abbey. Colecção 

do Duque de Bedford. 

• Vista da Entrada do Arsenal. [Fotografias do autor: panorama editado digitalmente.]. 

Mark Fig. 121 — (Pág. 372): 
• [Q34/Q33v – Q33/Q32v – Q32/Q31v – Q31/30v – Q30/29v] - CANALETTO. 11ª sequência 

(Cinco pontos de vista ao longo de 10 páginas.): Canal Grande de Santa Chiara até à Igreja de la 
Croce. 

• CANALETTO. Il Canal Grande da Santa Chiara verso la Croce. Óleo s/ tela. Woburn Abbey. 
Colecção do Duque de Bedford 

Mark Fig. 122 — (Pág. 373): 
• [Q28v/Q29 – Q27v/Q28 - Q26v/Q27 – Q25v/Q26.] - CANALETTO. 12ª sequência (Quatro pontos 

de vista em 8 páginas.): Canal Grande da Igreja de la Croce à de San Geremia. 

• António VICENTINI. Il Canal Grande verso nord-est, dalla Croce fino a San Geremia. 1742. 
Pena e tinta sépia s/ papel. 379x528. Pertencente ao Álbum de desenhos preparatórios para a série 
de gravuras Prospectus Magni Canalis Venetiarum, Venezia 1742. London: British Museum (inv. 
BM 1948.7.4.1-45). 

Mark Fig. 123 — (Pág. 374): 
• [Q24v/Q25 – Q23v/Q24 – Q22v/Q23 - Q21v/Q22] - CANALETTO. 13º sequência (Quatro pontos 

de vista ao longo de 8 páginas.): Canal Grande do palácio Corner-Spinelli ao Rialto. 

• CANALETTO. Venice: The Lower Middle Reaches of the Grand Canal, Facing the Rialto. Aparo 
de pena e cana, tinta sépia escura, grafite (com régua) s/ papel. 270x377. London: Windsor Castle; 
The Royal Collection, Her Majesty Queen Elizabeth II. Nº 7471. (cfr. Parker 1948). 

• CANALETTO. Canal Grande da Ca’ Corner-Spinelli a Rialto. Óleo s/ tela. Woburn Abbey. 
Colecção do Duque de Bedford 
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Mark Fig. 124 — (Pág. 375): 
• [Q17v/Q18 – Q18v/Q19 -Q19v/Q20 – Q20v] - CANALETTO. 14ª sequência (Quatro pontos de 

vista ao longo de 7 páginas.): Canal Grande de Ca’ Rezzonico ao cais de San Samuele. 

• CANALETTO. Venice: The Bend in the lower Reaches of the Grand Canal. Aparo de pena, tinta 
sépia, negra, grafite (com régua e picotado) s/ papel. 272x375. London: Windsor Castle; The Royal 
Collection, Her Majesty Queen Elizabeth II. Nº 7468. (cfr. Parker 1948). 

Mark Fig. 125 — (Pág. 376): 
• [Q16v/Q17 – Q15v/Q16 – Q14v-Q15] - CANALETTO. 15ª sequência (Quatro pontos de vista ao 

longo de 6 páginas.): Canal Grande do palácio Moncenigo-Gambara ao cais de San Vidal. 

• CANALETTO. Venice: The lower Reaches of the Grand Canal from near Palazzo Cornerl. Aparo 
de pena e cana, tinta sépia, negra, cinza, grafite (com régua e picotado) s/ papel. 270x374. London: 
Windsor Castle; The Royal Collection, Her Majesty Queen Elizabeth II. Nº 7470. (cfr. Parker 
1948). 

Mark Fig. 126 — (Pág. 377): 
• [Q13v/Q14 – Q12v/Q13 – Q11v/Q12 – Q10v-Q11] - CANALETTO. 16ª sequência (Quatro 

pontos de vista ao longo de 8 páginas.): Canal Grande de Ca’ Corner até la Carita. 

• CANALETTO. Venice: The lower Reaches of the Grand Canal, facing the Bend. Aparo de pena e 
cana, tinta sépia, negra, cinza, grafite (com régua e picotado) s/ papel. 220x376. London: Windsor 
Castle; The Royal Collection, Her Majesty Queen Elizabeth II. Nº 7474. (cfr. Parker 1948). 

Mark Fig. 127 — (Pág. 379): 
• [Q13 (da 16ª sequência), Q27 (da 12ª sequência) e Q15v/Q16 (da 15ª sequência)]. CANALETTO. 

Grafite e tinta sépia a pena s/ papel. 

MarkFig. 128 — (Pág. 381): 
• [Q63v/Q64, Q17v/Q18 e Q22v/Q23] - CANALETTO. Grafite e tinta sépia a pena s/ papel. 

Mark Fig. 129 — (Pág. 382): 
• [Q62v.] – 4 detalhes. CANALETTO. Grafite s/ papel. 

MarkFig. 130 — (Pág. 384): 
• [Q59v, Q11, Q16v e Q47] - detalhes de 4 páginas. CANALETTO. Grafite, sanguínea/ lápis 

vermelho e tinta sépia a pena s/ papel. 

Mark Fig. 131 — (Pág. 385): 
• [Desenhos do autor]. Vista da Praça D. Pedro V. Sequência com três pontos de vista ao longo de 

seis páginas dum caderno feito com uma câmara obscura na Praça do Rossio em Lisboa. Veja-se Vol. 
II, pp.10-16. 

• [Desenhos do autor]. Seis esquiços à vista desarmada feitos em diversos locais de Veneza. Grafite, 
aparro metálico, canela, lápis castanho, tinta sépia s7 papel (caderno). 220x300 (bloco aberto). 

Mark Fig. 132 — (Pág. 392): 
• [N10] - J.-A.-D. INGRES, Homem desconhecido. 1796. Grafite s/ papel, com banda de aguarela 

verde no contorno do papel. Washington, D.C.: National Gallery of Art. 

• [N13] - J.-A.-D. INGRES, Retrato de um homem. 1797. Grafite s/ papel. Paris: Musée du Lovre. 

Mark Fig. 133 — (Pág. 392): 
• [N3] - J.-A.-D. INGRES, O pintor e decorador Jean-Marie-Joseph Ingres, pai de Ingres, (1792?), 
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grafite s/ papel, Musée Ingres, Montauban. [fotografia do autor; cortesia do Musée Ingres] 

• [N3] - idem, (detalhe). 

Mark Fig. 134 — (Pág. 395): 
• [N23] - J.-A.-D. INGRES, P.-G. Cazeaux (detalhe). 1798. Pastel negro, branco e esfuminho s/ papel, 

274x210. Colecção privada.  

• [N30] - J.-A.-D. INGRES, J.-C.-A. Simon (detalhe). 1803. Pastel negro, branco e esfuminho s/ papel, 
408x359. Orleans: Musée dês Beaux-Arts. 

• [N31] - J.-A.-D. INGRES, H. Harvey e E. Norton (detalhe). 1804. Aguarela cinzenta e grafite s/ 
papel, 280x183. Paris: Musée du Lovre. 

• [N26] - J.-A.-D. INGRES, )  B. Bansi (detalhe), c. 1797, pastel negro, branco e esfuminho s/ papel, 
554x405. Paris: Musée du Lovre. 

• [N33] - J.-A.-D. INGRES, M.-A.-J. Forestier (detalhe), 1806, grafite s/ papel, 233x319. Paris: 
Musée du Lovre. 

• [N36] - J.-A.-D. INGRES, J.-C.-A. Simon (detalhe). 1806. Grafite e pastel branco s/ papel, 269x215. 
Orleans: Musée dês Beaux-Arts. 

MarkFig. 135 — (Pág. 397): 
• [N37] - J.-A.-D. INGRES, Retrato de Libório Bartolini. 1806. Grafite s/ papel, 218x160. New 

York: Wildenstel & C O . 

Mark Fig. 136 — (Pág. 399): 
• [N38] - J.-A.-D. INGRES, Retrato de Mme. Bartolini. 1806. Grafite s/ papel, 2I0x159. San 

Francisco: Achenbach Foundation for Graphic Arts, The California Palace of the Legion of Honor. 

• [N40] - J.-A.-D. INGRES, Irmão de Lorenzo Bartolini. 1806. Grafite s/ papel, 108x100. New York: 
Wildenstein & C O .  

•  [N39] - J.-A.-D. INGRES, Irmão de Lorenzo Bartolini. 1806. Grafite s/ papel. 109x101 New York: 
Wildenstel & C O . 

Mark Fig. 137 — (Pág. 401): 
• [N58] - J.-A.-D. INGRES, André-Marie Chatillon. 1810. Grafite s/ papel, 224x165. Colecção 

privada.  

• [N59] - J.-A.-D. INGRES, Charle Dupaty. 1810. Grafite s/ papel, 182x146.  

• [N60] - J.-A.-D. INGRES, Jean-François- Julien Ménager. 1810. Grafite s/ papel, 181x135. 
Colecção privada.  

• [N62] - J.-A.-D. INGRES, Jean-Pierre Granger. 1810. Grafite s/ papel, 270x220. New York: 
Shepherd Gallery. 

• [N64] - J.-A.-D. INGRES, Charles Marcotte DÁrgenteuil. 1811. Grafite s/ papel, 219x157. Paris: 
Colecção Chavane. 

• [N68] - J.-A.-D. INGRES, Homem desconhecido. 1811. Grafite s/ papel, 204x153. Philadelphia 
Museum of Art. 

• [N69] - J.-A.-D. INGRES, Guilhaume Guillon Lethière. 1811. Grafite s/ papel, 223x165. 
Massachusetts: Fogg Art Museum, Cambridge,. 

• [N81] - J.-A.-D. INGRES, Mlle. Albertine Hayard. 1812. Grafite s/ papel, 227x155. Madrid: 
Colecção Maria Luisa Caturla. 

• J.-A.-D. INGRES, Philippe Mengin de Bionval. 1812. Grafite s/ papel, 256x196. Washington, D.C: 
National Gallery of Art. 
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Mark Fig. 138 — (Pág. 405): 
• [n24] - J.-A.-D. INGRES, Villa Medici, La Façade du Palais. Grafite e aguada castanha s/ papel, 

128 x 115. Moutauban: Musée Ingres.  

• [n4] - J.-A.-D. INGRES, Villa Medici, Le Palais. 1807. Grafite e aguada castanha s/ papel, 228 x 
231. Moutauban: Musée Ingres. 

• [n32] - J.-A.-D. INGRES, Panorama Romain. Grafite e aguada castanha s/ papel, 130 x 493. 
Moutauban: Musée Ingres.  

• [n31] - J.-A.-D. INGRES, Vue Prise a la Villa Medici. 1807. Grafite s/ papel, 121x197. Cambridge, 
Massachusetts: Fogg Art Museum, Harvard University. 

• [n25] - J.-A.-D. INGRES, Vue de la Villla Medici. 1810. Grafite s/ papel, 183 x 235. Moutauban: 
Musée Ingres.   

• [n33] - J.-A.-D. INGRES, Place de la Trinité-des-Monts. Grafite, s/ papel, 109x138. Moutauban: 
Musée Ingres. 

• [n110] - J.-A.-D. INGRES, Le Vatican Vu de L’Arco Oscuro. Grafite s/ papel, 182 x 236. 
Moutauban: Musée Ingres. 

• [n71] - J.-A.-D. INGRES, Vue du Forum Romanum. Grafite s/ papel, 173 x 237. Moutauban: Musée 
Ingres. 

• [n34] - J.-A.-D. INGRES, Cordonata San Sebastianello. Grafite s/ papel, 235 x 176. Moutauban: 
Musée Ingres. 

• [n72] - J.-A.-D. INGRES, Vue du Capitole et de la Torre Delle Milizie. Grafite s/ papel, 163 x 236. 
Moutauban: Musée Ingres. 

• [n73] - J.-A.-D. INGRES, Vue Avec la Torre Delle Milizie. Grafite s/ papel, 140 x 235. Moutauban: 
Musée Ingres. 

Mark Fig. 139 — (Pág. 407): 
• [N51] - J.-A.-D. INGRES, Mme Guillaume Guillon Lethière e seu filho Lucien Lethière. 1808. 

Grafite s/ papel, 241x187. New York: Metropolitan Museum of Art. 

•  [N65] - J.-A.-D. INGRES, Charles Marcotte D’Argenteuil. 1811. Grafite s/ papel, 250x192. Paris: 
Colecção Chavane. 

• [N74] – (segundo) J.-A.-D. INGRES, Homem Desconhecido. Grafite s/ papel, 299x214. Cleveland: 
Cleveland Museum os Art. [Cópia do original de Ingres desaparecido, por autor desconhecido]. 

• [N83] - J.-A.-D. INGRES, Adolphe de Colombert de Landos 1802. Grafite s/ papel, 275x208. 
Massachusetts: Fogg Art Museum, Cambridge. 

•  [N158] - J.-A.-D. INGRES, Harriet Mary Montagu, mulher de William Bingham Baring, 2º Barão 
de AshBurton e sua irmã Catherine Caroline. 1815. Grafite s/ papel, 349x271. London: 
ColecçãoVictor Montagu. 

•  [N169] - J.-A.-D. INGRES, Mrs. Jon mackie, anteriormente Dorothea Sophia Dès Champs. 1816. 
Grafite s/ papel, 209x164. London: Victoria & Albert Museum. 

• [N171], idem, Fig. 79, nº5. 

• [N177] - J.-A.-D. INGRES, Lord Grantham (Thomas Philip Robinson). 1816. Grafite s/ papel, 
398x261. Los Angeles: The Paul Getty Museum. 

•  [N231] - J.-A.-D. INGRES,  General Louis-Etienne Dulong de Rosnay. 1818. Grafite s/ papel, 
433x334. New York: Colecção Mrs. Rudolf J. Heinemann. 

• [N235] - J.-A.-D. INGRES, O arquitecto Alexandre Bénard. 1818. Grafite s/ papel, 453x343, 
Colecção M. e Mme Louis Chaubah, Paris. 

• [N236] - J.-A.-D. INGRES, Mme Alexandre Bénard, Geborene Marie-Louise Bidot. 1819. Grafite 
s/ papel, 445x300. Bayonne: Musée Bonnat. 

• [N241], ver, Fig. 79, nº9. 
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Mark Fig. 140 — (Pág. 413): 
• [n59] - J.-A.-D. INGRES, Via della Suburra. Grafite s/ papel, 183x237. Moutauban: Musée Ingres. 

• [n84] - J.-A.-D. INGRES, Vue Avec le Cloitre des SS. Quattro Coronati. Grafite s/ papel, 148x236. 
Moutauban: Musée Ingres. 

Mark Fig. 141 — (Pág. 414): 
• [n87] - J.-A.-D. INGRES, Le Latran Vu de L’Oest. Grafite s/ papel, 151x234. Moutauban: Musée 

Ingres.  

• [n99] - J.-A.-D. INGRES, Le Ponte Rotto Vu de l’Aventine. Grafite s/ papel, 142x236. Moutauban: 
Musée Ingres.  

• [n101] - J.-A.-D. INGRES, Vue du Tibre et du Ponte Cestio. Grafite s/ papel, 178x236. Moutauban: 
Musée Ingres. 

Mark Fig. 142 — (Pág. 418): 
• [n83] - J.-A.-D. INGRES, Vue du Cloitre des SS. Quattro Coronati. Grafite s/ papel, 183x231. 

Moutauban: Musée Ingres.  

• [n85] - J.-A.-D. INGRES, Vue de LÉntrée du Couvent des SS. Quattro Coronati. Grafite s/ papel, 
176x228. Moutauban: Musée Ingres.  

Mark Fig. 143 — (Pág. 420): 
• [n100] - J.-A.-D. INGRES, Vue Avec le Temple de Vesta. Grafite s/ papel, 142x236. Moutauban: 

Musée Ingres. 

•  [n91] - J.-A.-D. INGRES, Vue Baptistère et de L’Hospital de St-Jean-De-Latran. Grafite s/ papel, 
139x233. Moutauban: Musée Ingres. 

Mark Fig. 144 — (Pág. 425): 
• [n80] - J.-A.-D. INGRES, S. Clemente, Vue de la Façade Prise de L’Atrium, grafite s/ papel, 

183x151, Musée Ingres, Moutauban. [Foto do autor] 

• idem anterior (detalhe). Análise da distribuição dos “pontinhos”. 

• Idem. Análise da distribuição dos “pontinhos 

Mark Fig. 145 — (Pág. 429):  
Desenhos experimentais do Campanário da Igreja dos Mártires em Lisboa:  

• Aspectos da captação com câmara lúcida 

• Aspecto da imagem projectada no interior de uma câmara obscura. 

• Desenho respectivos com câmara lúcida (CL #v13). Veja-se Vol. II, pp.358-60. 

• Desenho respectivo com câmara obscura (CO #45). Veja-se Vol. II, p. 35. 

Mark Fig. 146 — (Pág. 430): 
• Comparação dos nossos desenhos (Fig. 145) com os desenhos n32, n33, n34 (Fig. 138 nº3, nº6 e 

nº9) e  n80 (Fig. 144 nº1). [Fotos do autor] 

Mark Fig. 147 — (Pág. 432): 
• [n32] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138 nº 3 (vários detalhes do panorama de Roma). [Fotos do autor] 

Mark Fig. 148 — (Pág. 433): 
• [n59, n72 e n73] - J.-A.-D. INGRES,  ver, respectivamente Fig. 140 nº1, Fig. 138 nº10 e Fig. 138 

nº11. [Fotos do autor] 
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MarkFig. 149 — (Pág. 434): 
• [n73] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138 nº11. Reconstituição de um hipotético processo contrutivo a partir da 

marcação de pontos de referencia: (i) anotação posicional das formas através da marcação de pontos 
de referência e traços elementares de contornos; (ii) finalização do desenho. 

Mark Fig. 150 — (Pág. 436): 
• [n136] - J.-A.-D. INGRES, Tivoli, Vue avec le Monte Catillo. Grafite e aguarela s/ papel, 242x214. 

Moutauban: Musée Ingres. 

• Idem anterior (detalhe). 

• William Henry F. TALBOT. Griante, & the Chapel of S. Matino. 1833. Grafite s/ papel; desenhado 
com câmara lúcida. London: Science Museum. 

• Cornelius VARLEY. Snowdon from the banks of Moel Siabod. September 11th 1820. Grafite s/ 
papel. 340x510. Desenho feito com o Graphic Telescope.  Colecção Privada. 

• Giacinto GIGANTE. Alle falde del Vesuvio. Grafite e aguarela s/ papel; feito com câmara lúcida. 
230x150. Napoli: Museo Nazionale di Capodimonte, Gabinetto di Disegni e Stampe, Collezione 
Astarita, Inv. Nr. 8021 (cfr. Fiorentini 2007). 

Mark Fig. 151 — (Pág. 438): 
• Thomas GIRTIN. View of the Pont Neuf, Paris. 1802. Grafite s/ papel. 95x102. Colecção particular. 

• [n101] - J.-A.-D. INGRES, (detalhe). Ver Fig. 141 nº2. 

Mark Fig. 152 — (Pág. 438): 
• Thomas GIRTIN. View of Paris with the Pont Neuf and the Mint. 1802. Grafite s/ papel (3 folhas 

coladas). 161x584. London: British Museum. 

• T. GIRTIN. View of Paris with the Pont Neuf and the Mint. 1802. Aquatint gravado por F. C. 
Lewis para a série A selection of twenty of the most picturesque views in Paris, and its environs, 
drawn and etched in the year 1802. London: M.A. & John Girtin, 1803. 

Mark Fig. 153 — (Pág. 439 ): 
• [n58] - J.-A.-D. INGRES, Vue avec St-Pierre-ès-Liens. Grafite s/ papel, 152x236. Moutauban: 

Musée Ingres. 

• Thomas GIRTIN. View of Lancaster. c.1797. Grafite s/ papel. 143 x 218. London: Tate Collection. 
D36575. 

Mark Fig. 154 — (Pág. 440): 
• Thomas GIRTIN. Part of the Ruins of Porchester Castle, Hampshire. c.1797. Grafite s/ papel. 216 

x 138. London: Tate Collection. D36576. 

• T. GIRTIN. The Gatehouse of Battle Abbey, Sussex. 1794. Grafite s/ papel. 281 x 229. London: 
Tate Collection. D00384 

• T. GIRTIN. Part of the Ruins of Walsingham Priory. c.1797. Grafite s/ papel. 217 x 157. London: 
Tate Collection. D36572. 

• [n124] - J.-A.-D. INGRES, Porta S. Sebastiano. Grafite s/ papel, 141x191. Moutauban: Musée 
Ingres. 

• Idem anterior (2 detalhes) [Fotos do autor] 

Mark Fig. 155 — (Pág. 443): 
• [n108] - J.-A.-D. INGRES, Le Vatican Vu du Janicule. Grafite s/ papel, 167x235. Moutauban: 

Musée Ingres. 
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Mark Fig. 156 — (Pág. 444): 
• [n108] - J.-A.-D. INGRES, (detalhe), ver anterior Fig. 155 versus [Q3] - CANALETTO, (detalhe). 

Grafite s/ papel. 

• [n108] - J.-A.-D. INGRES, (detalhe) [Foto do autor], ver anterior Fig. 155 versus [Q69] – 
CANALETTO, (detalhe) [Foto do autor]. Grafite (com régua) s/ papel. [Foto do autor] 

Mark Fig. 157 — (Pág. 447): 
• John HERSCHEL. Nº 368 / JFWHercshel del. Cam. Luc. May 18, 1824 / View of the Capitol, arch 

of Septimius Severus. Temples of Concord, Etc, / taken with Extreme care & precision. 1824. 
Grafite s/ papel. 204x307. Malibu. California: Graham Nash Collection. 

•  [n72] - J.-A.-D. INGRES, ver, Fig. 138, nº10. 

Mark Fig. 158 — (Pág. 449): 
• [n72] - J.-A.-D. INGRES, ver, Fig. 138, nº10. [Foto do autor], (3 detalhes à esquerda) versus J. 

HERSCHEL, ver, Fig. 157, (3 detalhes à direita). 

Mark Fig. 159 — (Pág. 455): 
• John HERSCHEL. Nº 367 / JFWHercshel del. Cam. Luc. August 8 1824 / Rome from the Pincian 

Terrace Beyond the Villa Medici. 1824. Grafite s/ papel. 201x309. Malibu. California: Graham 
Nash Collection. 

•  [n110] , - J.-A.-D. INGRES, ver, Fig.53, nº7. 

Mark Fig. 160 — (Pág. 456): 
• Fotografia de satélite com esquema das duas posições (1) e (2) de captação dos desenhos de Ingres e 

de Herschel respectivamente. 

• Fotografia do lugar de captação de Herschel. 

• Pormenor comparativo do desenho de Herschel (Fig. 159 nº1). 

• Pormenor comparativo do desenho de Herschel (Fig. 159 nº2). 

Mark Fig. 161 — (Pág. 457): 
• Edward LANE, St Peter's from Arco Oscuro. 1840. Grafite s/ papel. 330 x 229. London: Tate 

Collection. N02744 

• Anónimo, Via dell'Arco Oscuro. Fotografia, ca. 1895. 

• [n110] - J.-A.-D. INGRES, ver, Fig. 138, nº7. 

• Desenho n110 manipulado digitalmente com a diminuição da escala do Vaticano no plano de 
fundo. 

Mark Fig. 162 — (Pág. 459): 
• Esquema comparativo entre o desenho de Herschel (Fig. 159 nº1) e uma fotografia do mesmo lugar 

de captação do desenho. 

Mark Fig. 163 — (Pág. 461): 
• [n110] - J.-A.-D. INGRES, ver, Fig. 138, nº7. 

• [n113] - J.-A.-D. INGRES, Vue de Stt-Pierre. Grafite e aguarela s/ papel, 162x132. Moutauban: 
Musée Ingres. 

• [n112] - J.-A.-D. INGRES, Vue du Vatican. Grafite s/ papel, 157x132. Moutauban: Musée Ingres. 

• [n115] - J.-A.-D. INGRES, Vue du Dome de St-Pierre. Grafite s/ papel, 100x137. Moutauban: 
Musée Ingres. 
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• [n116] - J.-A.-D. INGRES, Vue de la Place de St-Pierre. Grafite s/ papel, 102x177. Moutauban: 
Musée Ingres. [Inscrição: “ faire des motifs / pour en demander par / suite des dessins”] 

MarkFig. 164 — (Pág. 467): 
• [n33] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº6. 

• Anónimo. (1856), 

•  [n33] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº6. 

• [N236] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº23. 

MarkFig. 165 — (Pág. 469): 
• François-Mauritius GRANET, Vue de la Trinité des Monts et de la Villa Médicis. 1808. Óleo s/ 

tela. 450x615. Paris: Musée du Louvre. 

• Christoffer Wilhelm ECKERSBER. View of the Church of Trinità dei Monti and the Villa Medici, 
1813-16. Óleo s/ tela. 

• Giambattista BASSI. La Trinité des Monts et l'Académie de France. 1824. Óleo s/ tela. 460 x 610. 
Rome: Musée de Rome 

• Ippolito CAFFI. Trinità dei Monti c.1850-60. Óleo s/ tela. 230 x 300. Colecção privada. 

Mark Fig. 166 — (Pág. 471): 
• [n34] - J.-A.-D. INGRES, ver, Fig.53, nº9. 

• Anónimo [desenho contemporâneo do mesmo local por autor desconhecido; pertencente ao espólio 
de desenhos coleccionados por Ingres. Montauban: Musée Ingres. Foto do autor] 

• Lady Elizabeth Susan PERCY. Views of Rome. 1812 

• Edmond Du SOMMERARD. Rome. De la villa Médicis. 1840. Paris: musée national du Moyen 
Âge - Thermes de Cluny 

•  Duas fotografias actuais do local. 

• [n34] - J.-A.-D. INGRES, ver, Fig. 138, nº9. (3 detalhes) [Fotos do autor] 

Mark Fig. 167 — (Pág. 473): 
• [n80] , ver, Fig. 144, nº1. [Foto do autor] 

• Chiesa Di S.Clemente Esterno. Facciata, Campanile, Quadriportico. 1865. Fondo Cugnoni 
Ignazio. [Fotografia do mesmo motivo captada sensivelmente no mesmo ponto de vista] 

• Idem anterior [manipulação da perspectiva e proporções da foto anterior por forma a aproximar-se da 
configuração do desenho n80 ] 

Mark Fig. 168 — (Pág. 475): 
• [n106] - J.-A.-D. INGRES, S. Maria Del Popolo, Le Cloitre (detalhe). Grafite s/ papel, 183x236. 

Moutauban: Musée Ingres. 

• [n108] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 155 (detalhe). 

• [n102] - J.-A.-D. INGRES, Palazzo Orsini, Cour (detalhe). Grafite s/ papel, 181x236. Moutauban: 
Musée Ingres. 

• [n102] , idem, anterior. 

• [n97] - J.-A.-D. INGRES, Vue de S. Sabina et de S. Alessio (detalhe). Grafite s/ papel, 382x508. 
Moutauban: Musée Ingres. 

• [n97], idem, anterior. 

• [n107] - J.-A.-D. INGRES, S. Pietro in Montorio, Cloite (detalhe). Grafite s/ papel, 181x237. 



Índice de Figuras  / Referência das Imagens 

LI 

Moutauban: Musée Ingres. 

• [n106] - J.-A.-D. INGRES, S. Maria Del Popolo, Le Cloite (detalhe). Grafite s/ papel, 183x236. 
Moutauban: Musée Ingres. 

• [n98] - J.-A.-D. INGRES, L’Ile du Tibre Vue en Amont (detalhe). Grafite s/ papel, 182x236. 
Moutauban: Musée Ingres. 

• [n81] - J.-A.-D. INGRES, S. Clemente, Colones de L’Atrium (detalhe). Grafite s/ papel, 182x236. 
Moutauban: Musée Ingres. 

Mark Fig. 169 — (Pág. 476):  
• [n30] - J.-A.-D. INGRES, La Chambre D’Ingres au Pavillon S. Gaetano. Grafite e aguarela 

cinzenta s/ papel, 113x189. Moutauban: Musée Ingres. 

Mark Fig. 170 — (Pág. 480): 
• [n82] - J.-A.-D. INGRES, S. Clemente, Intérior.  Grafite s/ papel, 188 x 167. Moutauban: Musée 

Ingres. 

Mark Fig. 171 — (Pág. 482): 
• Décor Architectural. c.1825. Grafite, pincel e aguarela. 605x937. Moutauban: Musée Ingres. 

867.2194b. 

Mark Fig. 172 — (Pág. 483): 
• J.-A.-D. INGRES. Comparação entre os motivos da veduta [n34] , ver Fig. 138, nº9 [foto do autor] e 

o fundo do retrato  [N83] , ver Fig. 173, nº13. 

Mark Fig. 173 — (Pág. 491): 
• [N45] - J.-A.-D. INGRES, Lucien Bonaparte. c. 1807. Grafite s/ papel, 236 x 185. Colecção privada. 

• [N48] - J.-A.-D. INGRES, Victor Dourlen. 1808. Grafite s/ papel, 304 x 238. Colecção privada. 

• [N51] - J.-A.-D. INGRES, Mme Guillaume Guillon Lethière e seu filho Lucien Lethière. 1808. 
Grafite s/ papel, 241x187. New York: Metropolitan Museum of Art. 

• [N52] - J.-A.-D. INGRES, Auguste-Jean-Marie Guenepin. 1809. Grafite s/ papel, 210x163. 
Washington, D.C.: National Gallery of Art. 

• [N54] - J.-A.-D. INGRES, Merry-Joseph Blondel. 1809. Grafite s/ papel, 176x140. New York: 
Metropolitan Museum of Art. 

• [N55]- J.-A.-D. INGRES, Charles-François Mallez. 1809. Grafite s/ papel, 266x211. The Art 
Institute of Chicago. 

• [N56] - J.-A.-D. INGRES, Madame Guillaume Malllet. 1809. Grafite s/ papel, 266x211. André 
Bromberg. 

• [N57] - J.-A.-D. INGRES, Dr. Jean Louis Robin. 1810.Grafite s/ papel, 281x222. The Art Institute 
of Chicago. 

• [N65] - J.-A.-D. INGRES, Charles Marcotte D’Argenteuil. 1811. Grafite s/ papel, 250x192. Paris : 
Colecção Chavane. 

• [N67] - J.-A.-D. INGRES, O médico Philippe Petit-Radel. 1811. Grafite s/ papel, 224x165. 
Colecção privada. 

• [N71], ver Fig.53, nº8. 

• [N74] – (segundo) J.-A.-D. INGRES, Homem Desconhecido. Grafite s/ papel, 299x214. Cleveland: 
Cleveland Museum os Art. [Cópia do original de Ingres desaparecido, por autor desconhecido]. 

• [N83] - J.-A.-D. INGRES, Adolphe de Colombert de Landos. 1812. Grafite s/ papel, 275x208. 
Massachusetts, Cambridge: Fogg Art Museum. 
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• [N153] - J.-A.-D. INGRES, Miss Elizabeth Anne Rawdon, posteriormente Lady William Russel. 
1815. 318x227, desaparecido. [Cópia litografada de 1818 do original de Ingres desaparecido, por 
autor assinado E.R.]. 

• [N158] - J.-A.-D. INGRES, Harriet Mary Montagu, mulher de William Bingham Baring, 2º 
Barão de AshBurton e sua irmã Catherine Caroline. 1815. Grafite s/ papel, 349x271. London: 
ColecçãoVictor Montagu. 

• [N160] - J.-A.-D. INGRES,O Doplomata Gabriel de Fontenay. 1815. Grafite s/ papel, 193x143. 
Versailles: Bibliothèque Municipale. 

• [N169] - J.-A.-D. INGRES, Mrs. Jon mackie, anteriormente Dorothea Sophia Dès Champs. 1816. 
Grafite s/ papel, 209x164. London: Victoria & Albert Museum. 

• [N171], ver Fig.24, nº5. 

• [N177] - J.-A.-D. INGRES, Lord Grantham (Thomas Philip Robinson). 1816. Grafite s/ papel, 
398x261. Los Angeles: The Paul Getty Museum. 

• [N218] – segundo J.-A.-D. INGRES, Sebastiani. 1818. Grafite s/ papel, 266x215, desaparecido. 
[Cópia do original de Ingres desaparecido, por autor desconhecido]. 

• [N231] - J.-A.-D. INGRES,  General Louis-Etienne Dulong de Rosnay. 1818. Grafite s/ papel, 
433x334. New York: Colecção Mrs. Rudolf J. Heinemann. 

• [N235] - J.-A.-D. INGRES, O arquitecto Alexandre Bénard. 1818. Grafite s/ papel, 453x343, Paris: 
Colecção M. e Mme Louis Chaubah. 

• [N236] - J.-A.-D. INGRES, Mme Alexandre Bénard, Geborene Marie-Louise Bidot. 1819. Grafite 
s/ papel, 445x300. Bayonne: Musée Bonnat. 

• [N241], ver Fig.24, nº9. 

• [N247] - J.-A.-D. INGRES, O Arquitecto Jean-Baptiste-Cicéron Lesueur. 1820. Grafite s/ papel, 
295x220. Bayonne: Musée Bonnat. 

Mark Fig. 174 — (Pág. 495): 
• Manipulação digital de N55. 

• Vue de Rome (fond de Portrait). Grafite s/ papel vegetal. 278x217. Moutauban: Musée Ingres. 
867.313 bis. 

• [N55] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 173, nº6. 

Mark Fig. 175 — (Pág. 496): 
• [n32] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº3. 

•  [n4] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº2. 

• [N51] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº3. 

Mark Fig. 176 — (Pág. 498):  
• [n33] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº6. 

• [n10] - J.-A.-D. INGRES, Villa Medici, Le Pavillon de S. Gaetano (detalhe). Grafitee aguada s/ 
papel, 109x137. Moutauban: Musée Ingres  

• Achille-Etna MICHALLON, Vedute di Villa Medici e di Trinittà dei Monti attraverso una 
finestra del padiglioni San Gaetano. 1819. Amburgo: Thomas Le Claire. 

• [n31] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº4. 

Mark Fig. 177 — (Pág. 500): 
• J.-A.-D. INGRES. Comparação dos mesmos motivos em n4, n31 e n32 (Fig. 138, nº2, nº4 e nº3) e 

N51 (Fig. 139, nº3.). 
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Mark Fig. 178 — (Pág. 501): 
•  [n31] - J.-A.-D. INGRES, ver, Fig. 138, nº4 sobreposto com [n32], ver, Fig. 138, nº3. 

Mark Fig. 179 — (Pág. 501): 
• J.-A.-D. INGRES. Sobreposições de [N51] (ver Fig. 139, nº3) com [n4] (ver Fig. 138, nº3) e com 

[n32], (ver Fig. 138, nº3), respectivamente à esquerda e à direita. 

Mark Fig. 180 — (Pág. 504): 
• [n110] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº7. 

• [N65] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº9. 

•  [N177] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº19. 

Mark Fig. 181 — (Pág. 505): 
• [n110]  - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº7. 

•  [N65] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº9. 

Mark Fig. 182 — (Pág. 505): 
• [n110] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº7. 

•  [N65] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº9. 

• [N177] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº19. 

Mark Fig. 183 — (Pág. 506): 
• [N65] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº9. 

• [N177] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº19. 

Mark Fig. 184 — (Pág. 508): 
• [N74] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº12. 

• [n73] - J.-A.-D. INGRES, ver  Fig. 138, nº11. 

Mark Fig. 185 — (Pág. 509): 
• [n34] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº9. 

•  [N83] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº13. 

• [N83] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº13. 

Mark Fig. 186 — (Pág. 510): 
• [n72] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº10.  

• [N158] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº15.   

• [N231] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº21. 

• [N158] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº15. (Detalhe com transferências de [n72]). 

• [N231] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº21. (Detalhe com transferências de [n72]). 

Mark Fig. 187 — (Pág. 512): 
• [n25] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº5. 

• [N169] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº17. 

• [N169] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº17. (Detalhe com transferências de [n25]). 
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Mark Fig. 188 — (Pág. 513): 
• [N171] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº5. (Detalhe) 

• [n33] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº6. 

• [N171] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº5. (Detalhe) 

Mark Fig. 189 — (Pág. 513): 
• [N236] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº23. 

• [N236] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº23. (Detalhe) 

• [n33] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº6. (Detalhe) 

Mark Fig. 190 — (Pág. 514): 
• [N236] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº23. 

• [N236] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº23. (Detalhe) 

• [n33] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº6. (Detalhe) 

Mark Fig. 191 — (Pág. 514): 
• [n33] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº6. (Detalhes) 

• [N236] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº23. (Detalhes) 

Mark Fig. 192 — (Pág. 516): 
• [n71] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº8. (Com selecção a transferir). 

•  [n71] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº8. (Detalhe). 

• [N235] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº22. (Detalhe)  

• Justaposição dos dois registos imediatamente anteriores a este número.  

• [N235] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº22. (Detalhe) 

• [N160] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 173, nº16. 

• [N235] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº22. 

MarkFig. 193 — (Pág. 517): 
• [n24] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 138, nº1. 

• [N241] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 139, nº9. (Detalhe) 

MarkFig. 194 — (Pág. 517): 
• [n24] ver Fig. 138, nº1. (Detalhe). 

• [N241], ver Fig. 139, nº9. (Detalhe). 

Mark Fig. 195 — (Pág. 522): 
• J.-A.-D. INGRES, Partie antéior d’une Chèvre, grafite s/ papel, 141x191. Montauban: Musée 

Ingres. [verso no desenho [n124] Porte San Sebastiano, da série do “caderno dos pontinhos”;  nº 
inv.: 867.4331. Foto do autor]. 

• J.-A.-D. INGRES, Bouc, grafite s/ papel vegetal, 141x57. Montauban: Musée Ingres. [estudo 
incluído na série de desenhos de L’Âge D’Or; nº inv.: 867.499. Foto do autor]. 

• Sobreposição dos dois registos anteriores com ampliação do primeiro até coincidir com o segundo. 
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Mark Fig. 196 — (Pág. 524): 
• J.-A.-D. INGRES, Danseuse, (detalhe). Pedra negra, grafite e lápis branco s/ papel vegetal, 

520x403. Montauban: Musée Ingres. 867.499 [estudo de figura da série de desenhos para L’Âge 
D’Or, trabalhado entre 1843-1847; inscrição” lignes plus droites”]. 

• J.-A.-D. INGRES, Campaspe (detalhe). Grafite s/ papel; contorno sulcado a estilete. 492x320. 
Montauban: Musée Ingres. 867.2695. 

• J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 171 (detalhe) [visível o pontilhado para transferência]. 

• J.-A.-D. INGRES, La Famille Gatteaux (detalhe). Grafite s/ papel vegetal. 570x755. Montauban: 
Musée Ingres. 867.249. 

• J.-A.-D. INGRES, Lapidateur de dos. Pedra negra s/ papel. 410x516. Montauban: Musée Ingres. 
867.1928. 

• J.-A.-D. INGRES, Lapidateur de do. Grafite s/ papel vegetal. 110x144. Montauban: Musée Ingres. 
867.1931. 

Mark Fig. 197 — (Pág. 525): 
• J.-A.-D. INGRES, (Mme. Duvauçay); Ensemlbe de la composition. 1851. Grafite s/ papel vegetal. 

124x94. Montauban: Musée Ingres. 867.241. 

• J.-A.-D. INGRES, (Mme. Duvauçay); Ensemlbe de la composition. 1851. Grafite e pedra negra s/ 
papel quadriculado. 301x232. Montauban: Musée Ingres. 867.240. 

• J.-A.-D. INGRES, Mme D’Haussonville. Pedra negra s/ duas folhas de papel vegetal. 468x310. 
Montauban: Musée Ingres. 867.262. 

• J.-A.-D. INGRES, Astré , grafite e lápis branco s/ papel vegetal, 226x167. Montauban: Musée 
Ingres; [estudo da série de desenhos para L’Âge D’Or, trabalhado entre 1843-1847; nº inv.: 
867.499. 

Mark Fig. 198 — (Pág. 527): 
• George ADAMS. Pantograph. 1797. Gravura impressa em Geometrical and graphical essays. 

London: 1797. 

• F. GUIDOTTI, Dessein, Panyographe, 1772, gravura; ilustração impressa na enciclopédia de 
Denis Diderot e Jean le Rond d’Alembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, 
des Arts et des Métiers, 1772, Tomo III, Prancha III. 

• Jacobo 's GRAVESANDE. Chambre Obscure 1755. Gravura impressa em JOMBERT, Charles-
Antoine, “Description & usage de la chambre obscure pour le Dessei” in Methode pour Apprendre 
le Dessein. Paris: 1755, fig. 1re, fig.3. 

• Nicolas BION [câmara obscura adaptada para reproduzir desenhos] Gravura impressa em Traité de 
la construction et principaux usages des instruments de mathématique.1723. 

• Anúncios de Câmaras lúcidas para reproduzir ilustrações à escala desejada. P. Berville, Alexander's 
Graphoscope (cfr. Fiorentini 2007); ver Fig. 60. 

Mark Fig. 199 — (Pág. 530): 
• [N33] - J.-A.-D. INGRES ver Fig. 134 , nº5.  

•  [N34] - J.-A.-D. INGRES. La Famille Forestier. 1806. Grafite s/ papel. 260x345. Montauban: 
Musée Ingres. 867.243 ou 28.2.3. 

• [N35] - J.-A.-D. INGRES. La Famille Forestier. c.1828 (ou 1851). Grafite s/ papel, 300x372. 
Cambridge, MA: Fogg Art Museum. 

•  J.-A.-D. INGRES, Portrait de Julie Forestier. 1806. Grafite e lápis branco s/ papel, 91x75. Paris: 
Fondation Custodia. 
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Mark Fig. 200— (Pág. 532): 
• [N33] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 134 , nº5. e [N35], ver Fig. 134, nº3. (Sobreposição dos desenhos 

com a escala rectificada e centrada a partir da figura principal, para detecção de diferenças).  

• [N33] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 134 , nº5. e [N35], ver Fig. 134, nº3. (Comparação entre detalhes 
dos dois desenhos - N33 (à esq.) e N35 (à dir.)) 

• [N33] - J.-A.-D. INGRES,  ver Fig. 134 , nº5. e [N35], ver Fig. 134, nº3. (Comparação entre detalhes 
dos dois desenhos  

• Comparação do rosto de Mme. Forestier do Louvre (N33) com o da Fondation Custodia (diferença 
de escala de 11%). 

Mark Fig. 201 — (Pág. 534): 
• [N113] - J.-A.-D. INGRES, Retrato do Pintor Pierre-Athanase Chauvin. 283x202. Bayonne: 

Musée Bonnat. (Original).  

• [N114] - J.-A.-D. INGRES, Retrato do Pintor Pierre-Athanase Chauvin. 240x190. Paris: Musée 
du Louvre. (Réplica). 

• [N113] e [N114], Ibidem (sobreposição dos dois desenhos à escala real). 

Mark Fig. 202 — (Pág. 536): 
• [N69] - J.-A.-D. INGRES,, ver Fig. 137, nº7.  

• [N70] - J.-A.-D. INGRES, Guillaume Guillon Lethière. 1811. 215x143. Bayonne: Musée Bonnat. 

• [N69] - J.-A.-D. INGRES, ver Fig. 137, nº7 e ibidem. (Sobreposição do original (N69) e da cópia 
(N70), com a escala rectificada para detecção de diferenças). 
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Ars simia naturae 

Filippo Villani, 1382 1  

 

That a Picture looks like nature often means only  
that it looks the way nature is usually painted 

Nelson Goodman, 1968 2 

 

 

O tema da investigação que aqui apresentamos parte de um problema de fundo 

que acompanhará o percurso do trabalho que nos propomos desenvolver: “estudar 

de que forma é que os desenhos representam”. O tipo de questões que este 

problema convoca envolve, como é evidente, velhas interrogações que, no nosso 

entender, são sempre susceptíveis de abordagens inéditas e renovadas. É com esse 

pressuposto que esta investigação procura pensar essas questões à luz de uma 

perspectiva de abordagem temática — as questões da semelhança no Desenho — 

que nos parece fértil em expectativas de pesquisa e desenvolvimento no domínio 

dos estudos artísticos sobre o desenho e os seus sistemas de representação. O 

problema é conduzido no âmbito do desenho, quer por questões estruturais, quer 

metodológicas. Analisar como é que os desenhos referem, ou perceber qual o 

papel do desenho na criação de imagens, ou ainda compreender o que significa 

ver através do desenho são, em nosso entender, matérias centrais no quadro de 

uma reflexão sobre a figuração e as estratégias de representação ou visualização, e 

sobre os vários processos onde o desenho participa. Uma das modalidades de 

referência que com mais recorrência participa nesses processos relaciona-se com o 

                                                
1
 Villani, Filippo, Liber de Origine Civitatis Florentiae et Eiusdem Famosis Civibus. Florença: 

1381; citado por Daniel Arasse em: “”Ars símia naturae”: en 1381-1382, l’humaniste florentin 
Filippo Villani est le pemier à utiliser l’expression pour faire l’éloge d’un peintre. La formule 
deviendra un lieu commun et, transformé en singe peintre, le peintre-singe va parcourir la peinture 
européenne jusqu’au XIXe siècle” (Arasse 1996, p. 126). 

2
 Goodman 1968, p. 39. 
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conceito de semelhança. É precisamente a partir desse conceito que nos interessa 

iniciar a nossa abordagem.  

Mas tratar, como nos propomos, as questões da semelhança no desenho 

parece ser à partida uma tarefa complexa e escorregadia. Primeiro, porque sendo o 

desenho tão ambivalente em povoar domínios por vezes tão antagónicos, ou em 

transgredir fronteiras entre géneros e disciplinas, a delimitação do campo de acção 

poderia levantar muitos problemas de enfoque. Estaríamos, por exemplo, a falar 

do mesmo fenómeno se comparássemos um retrato-robot policial com um retrato 

de Ingres? Ou o monte Fuji de Hokusai com um mapa topográfico? Que tipo de 

semelhança e que tipo de desenho é que afinal é relevante abordar? Certamente 

que uma apreciação sobre as várias enunciações do desenho, as suas funções e os 

seus sistemas, poderá clarificar melhor o objecto da relação entre desenho e 

semelhança. Segundo, a tarefa é complexa, porque o conceito de semelhança não 

é exclusivo do desenho, é transversal a várias modalidades artísticas. Pintura, 

escultura, fotografia, cinema, mas também publicidade, entretenimento e tantas 

outras expressões da cultura visual servem-se de múltiplos dispositivos de 

semelhança enquanto suporte para veicular os mais variados conteúdos. Mas não 

só: tudo o que se nos apresente visualmente carrega essa característica. Uma das 

primeiras dificuldades com que nos deparamos na análise deste tema é a 

constatação de que a semelhança é omnipresente e ubíqua. Tudo se pode parecer 

com tudo. Qualquer conjunto de marcas pode apresentar-se como uma potência de 

figuração. Tal como num borrão de Rorschach, também numa qualquer imagem 

acabamos sempre por estabelecer analogias, relações de similaridade e juízos de 

semelhança entre as coisas mais improváveis. Efectivamente, se não se 

estabelecerem critérios para os códigos de reconhecimento visual, a ideia de 

semelhança entra numa lógica circular e transforma-se numa espécie de vertigem 

fugidia. 

Acreditamos porém que, apesar dos aparentes paradoxos e embaraços, os dois 

universos — desenho e semelhança — são bem mais íntimos que estranhos, e que 

a ligação entre eles decorre duma relação muito enraizada que se funda numa 

genealogia da imagem que nos parece determinante e que justifica um olhar mais 

atento. 
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Antecedentes justificativos 

A origem do trabalho que aqui apresentamos nasce da convergência de três linhas 

condutoras — (i), (ii) e (iii) — que, de alguma forma, explicam e consolidam a 

escolha e o desenvolvimento do tema apresentado. 

 

(i)  A primeira, de carácter mais geral e pessoal, relaciona-se com uma 

motivação natural e um interesse particular pelo tema da representação nas 

imagens. Interesse pelos vários sistemas de representação de culturas, épocas, 

locais ou autores distintos; o modo como o problema da representação se 

confunde com o da expressão; a forma como as imagens nos seus múltiplos 

domínios são apresentadas — desde os registos da arte aos da ciência, do erudito 

ao popular, e os pressupostos técnicos, formais e conceptuais que estão 

subjacentes a essa construção; imagens, que foram sempre um motivo da nossa 

atenção e interrogação. Como se essa realidade das imagens povoasse um 

permanente gabinete de curiosidades imaginário. Nesta arqueologia pelas formas 

de representação estranhas e imprevistas, nesta colecção de imagens de origens 

não necessariamente artísticas, neste cruzamento de diferentes sistemas visuais, 

neste lado ecuménico, enciclopédico e pluralista da figuração, encontramos 

sempre matéria de fascínio e de investigação, quer na prática artística, quer na 

actividade docente. E é particularmente notório que, do confronto destas múltiplas 

formas de representação visual, a questão da semelhança parece colocar-se 

sempre como um princípio variável e relativo a uma cultura, a um período, a um 

lugar ou, até mesmo, a um artista determinado. 

 

* 

 

(ii)  A segunda linha condutora, sendo uma consequência da primeira, 

relaciona-se com a continuidade e desenvolvimento do nosso trabalho académico, 

e advém de uma interrogação dominante que para nós permanece em aberto: 

haverá, afinal, princípios unificadores da representação visual que acomodem a 

infindável variedade e relatividade pela qual as imagens dão conta das múltiplas 
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realidades que podemos considerar? Haverá, afinal, um critério último, inevitável, 

natural para a representação? Será a semelhança esse critério natural? O problema 

aqui em questão, que convoca o debate entre o que há de natural e de 

convencional nas representações, esteve na génese da nossa especialização no 

domínio da Representação Pictórica, desenvolvida no âmbito da nossa 

investigação realizada para a dissertação de Mestrado. A investigação foi 

desenvolvida no campo da Filosofia da Arte e da Teoria da Imagem, tendo como 

horizonte conceptual o trabalho do filósofo Nelson Goodman.3 O trabalho 

abordou as relações entre a realidade das imagens, a representação pictórica e o 

realismo visual.4 O que então pudemos constatar é que, do ponto de vista do 

funcionamento referencial, as imagens representam, genericamente, devido a uma 

convenção. Ou seja, nos seus variados domínios, as imagens decorrem sempre de 

sistemas ou construções humanas que estabelecem por conveniência tácita, por 

códigos culturais, por normativos ou por dispositivos de exibição num dado 

quadro de referência, a sua realidade simbólica, a sua linguagem visual, 

determinando consequentemente a sua estrutura referencial — (nesta imagem, 

reconheço esta ou aquela figura, que representa isto ou aquilo, porque identifico 

uma convenção que permite estabelecer referência à coisa representada). A 

imagem é, antes de mais, um símbolo e, como tal, refere por convenção. A 

singularidade deste princípio reside no facto de prescindir da visão tradicional 

herdeira dos modelos baseados na imitação, na qual a representação pictórica é 

explicada basicamente como consequência natural de uma relação de semelhança 
                                                

3
 Apesar de Goodman tratar do problema das imagens a propósito da representação pictórica 

no âmbito da sua teoria geral dos símbolos, intimamente ligada à sua epistemologia construtivista, 
pensamos que sistematizou os elementos suficientes para o desenvolvimento daquilo que 
poderíamos designar como princípios para uma teoria da imagem. Esses princípios podem ser 
subsumidos a partir da sua obra principal, Languages of Art, mas também em Ways of 
Worldmaking e noutros textos mais específicos. Propomos a seguinte selecção: Goodman 1968, 
1970, 1978, 1982 e 1988. 

4
 Marcelino 2003 [Representação e Realismo — Um Estudo sobre a Natureza da Imagem na 

Obra de Nelson Goodman]. Na investigação que então conduzimos, tivémos a preocupação de 
analisar de forma neutra muitos exemplos pictóricos que se aproximam e que se diferenciam: 
imagens da arte, da ciência e do quotidiano; de representações e de diagramas; figurativas ou 
abstractas; imagens dos mais distintos media, períodos históricos ou domínios, precisamente para 
dar conta das várias características relativas e variáveis que o universo das imagens convoca. 
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entre imagem e objecto. 

Efectivamente, admitir apenas a semelhança como critério absoluto, ou pelo 

menos como argumento principal, pode conduzir-nos a muitos embaraços lógicos 

que inviabilizariam uma explicação coerente e completa do universo das 

representações visuais. Como Goodman refere, do ponto de vista filosófico a 

semelhança levanta muitos embaraços, ao ponto de se constatar que não é 

condição nem necessária nem suficiente para a representação. Por outro lado, 

conduz-nos ao equívoco recorrente de confundir a representação pictórica e o 

realismo pictórico na mesma questão, ao estabelecer uma graduação de realismo 

ou de naturalismo equivalente a uma graduação de semelhança para ordenar 

imagens abstractas num pólo e imagens hiper-naturalistas no pólo oposto. Por 

outro lado ainda, o argumento da semelhança está invariavelmente na base de 

algumas dicotomias que tendem a tornar-se artificiais, como as de 

figurativo/abstracto, imitação/construção ou natural/artificial, e que acabam por 

condicionar ou confundir a reflexão em torno das noções de imagem e de 

representação. 

E, no entanto, por muito persuasivos que sejam os argumentos contra a 

semelhança, a semelhança parece um espectro irremediavelmente presente sempre 

que nos confrontamos com uma imagem. Isto é verdade tanto para as imagens que 

representam, como para aquelas que são abstractas ou que não compreendemos. A 

figuração, — i.e., a fixação de um repertório dinâmico e variável de formas e 

sinais visuais que nos permitem fazer referência às coisas do mundo ou, digamos, 

a capacidade de reconhecermos figuras que descrevem, enunciam, informam ou 

(en)formam a realidade —  parece ser uma necessidade quase compulsiva da 

nossa natureza de percipiente e uma consequência do nosso pensamento visual 

que não se conforma com os vazios, que procura preencher as lacunas, que tende 

sempre a encontrar alguma forma de ajustamento e significação na informação 

visual que nos chega à retina e ao córtex visual, a qual processamos com vista a 

atribuir-lhe continuamente um qualquer sentido. Não há olhar inocente. Gombrich 

fala incessantemente da parte do espectador, da sua cultura, de como as 

expectativas e experiência deste desempenham um papel determinante na 

interpretação da representação pictórica. Mas quando se fala em espectador 

significa que se está a relativizar a questão um contexto cultural, aos sistemas 
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simbólicos, às “versões-de-mundo", como lhes chama Goodman. E significa, 

portanto, que os juízos de semelhança são fatalmente variáveis e relativizáveis a 

esse contexto. Na verdade, todo o discurso em torno das imagens está minado por 

este espectro da semelhança: este desenho parece isto... faz-me lembrar aquilo... 

está feito à imagem e semelhança de... é tal e qual... compara... são iguais... é 

uma imitação... há muitas diferenças... é uma cópia fiel... é um simulacro... tem 

uma vaga parecença... possui uma aspecto credível... uma aparência... aquela 

nuvem é uma ovelha... aquela ovelha é um clone... isto não é um cachimbo... é 

uma ilusão... é um quadro realista... é baseado numa história verídica... qualquer 

semelhança com a realidade é pura coincidência... é um retrato vívido e 

rigoroso... é uma reprodução natural... é uma construção artificial... não se 

parece com Gertrude Stein... há-de parecer-se. 

Sabemos que as relações de semelhança estão intimamente ligadas com os 

níveis de familiaridade, com as convenções vigentes, com os costumes 

representacionais de uma cultura, período ou local. Neste sentido, os critérios de 

iconocidade e as relações de semelhança das representações podem ser entendidas 

como consequência do hábito de certas práticas representacionais e da 

padronização de sistemas que acabaram por se implantar generalizadamente.  

Apesar de sabermos que a terra anda à volta do sol, continuamos a dizer que o sol 

se põe. Da mesma forma, provavelmente diremos que uma fotografia de Gertrude 

Stein se parece mais com ela do que a pintura que dela fez Picasso. Não estamos 

com isto a referir qualquer prevalência do senso comum, mas, tão só, a sublinhar a 

relatividade dos juízos de semelhança a um “ponto de vista” ou, se quisermos, a 

uma “versão-de-mundo”. Ou, tal como Goodman refere, “a semelhança, longe de 

ser uma fonte e critério constante e independente da prática representacional é 

em certo grau um produto dessa prática”.5 A semelhança é, portanto, medida em 

função do sistema vigente e os juízos de parecença são irremediavelmente 

condicionados pelo padrão habitual da nossa “visão do mundo”.  

 

                                                

5 Goodman fala do grau de semelhança e de ilusão como eventual critério para o realismo 
pictórico. Cfr. Goodman 1968, p. 39. 
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Uma questão 

Existe, contudo, quanto a nós, uma questão não completamente resolvida, um 

paradoxo em aberto que advém da seguinte constatação: se de facto a 

representação assenta em critérios que se fundam apenas em dispositivos 

convencionais, e não também em razões naturais, porque é que certas convenções 

acabam por prevalecer sobre outras? Será que certas convenções são, digamos, 

mais naturais que outras? Porque é que certas práticas representacionais se 

enraizaram profundamente enquanto modelo vigente de uma certa tipologia da 

visualidade? Porque é que determinados sistemas vingaram como vigentes? Para 

dar um exemplo prosaico, porque é que um retrato cubista não serve como 

imagem para um Bilhete de Identidade? Porque é que o modelo óptico das 

imagens em perspectiva, cuja matriz se encontra subjacente à tipologia da imagem 

fotográfica, se tornou no sistema padrão vigente? Porque é que esse modelo 

óptico, presente no cinema, na televisão, no material impresso e electrónico, 

acabaram por se impor de forma intrincada e generalizada, à escala planetária, nas 

nossas práticas de ver e representar a realidade? Nomeadamente, nas práticas que 

implicam credibilidade, verosimilhança ou aceitabilidade. Porque é que esse 

modelo, ainda que convencional, mas assente no primado da reflexibilidade, da 

reprodução mimética da natureza — assente, no fundo, num princípio de 

semelhança — continua a impor-se enquanto dispositivo referencial nos códigos 

de representação? 

 

A premissa do modelo óptico 

O que estas interrogações apontam é para a suspeita de que uma explicação de 

imagem figurativa baseada apenas em critérios convencionais pode parecer 

insuficiente para uma caracterização cabal sobre a representação. Goodman 

adianta-nos um critério, relativo, de distinção entre as imagens que funcionam 

como símbolos atenuados ou símbolos repletos, diferenciando a chamada 

representação diagramática da representação pictórica, i.e., mapas, certos 

esquemas ou ilustrações cientificas de, por exemplo, pinturas ou desenhos. A 

distinção tem pertinência. Mas a questão não será, sobretudo, a de haver sistemas 

ou convenções que sejam, digamos, mais naturais ou adequadas que outros? 
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Como é evidente, o que é natural ou adequado depende em larga medida do 

domínio ou campo de referência dos símbolos (pictóricos ou diagramáticos) e do 

fim aos quais se destinam. Contudo, parece-nos que, no nosso caso, se justifica 

direccionar mais o enfoque para aquilo que enunciámos como o sistema vigente, o 

qual produz (de forma circular) o olhar padronizado, ditando os critérios 

implicados na semelhança. Esse sistema ou olhar padronizado é consequência da 

instauração de um modelo que se tornou dominante para as convenções e códigos 

da representação pictórica (ou da representação por imagens, como a preferimos 

designar). A questão que em última instância se impõe, então, é a de perceber, 

afinal,  porque é que é esse modelo — o óptico — aquele que se tornou no 

modelo padronizado de representação. 

Comecemos, em primeiro lugar, por aceitar esta premissa: observando a uma 

distância neutra, o modelo óptico foi, de facto, aquele que se instituiu como 

dominante na nossa cultura visual. A justificação dessa supremacia pode, neste 

momento, ficar em suspenso. Basta-nos, para já, à partida, a constatação da 

estatística avassaladora das múltiplas imagens assente no paradigma óptico do 

mundo visto através de lentes. O modo como comunicamos, como 

compreendemos a realidade, como conhecemos o mundo, como construímos as 

representações visuais do que nos rodeia, tornou-se profundamente marcado, 

desde a invenção da fotografia em 1839, pelo modelo óptico da imagem 

fotográfica. Vemos o mundo e representamos o mundo através de lentes. Lentes, 

que determinaram irremediavelmente o modo como construímos e, 

consequentemente, como fruímos as imagens: nas ruas, nos livros, nos ecrãs. 

Imagens produzidas por lentes das primeiras câmaras fotográficas, e depois pelas 

lentes das câmaras instantâneas e das máquinas de filmar do cinema, da televisão 

e do vídeo; lentes dos microscópios e dos telescópios; lentes das câmaras de 

vigilância, dos telemóveis e das webcams. As lentes tornaram-se num olho 

omnipresente que moldou a nossa percepção do espaço e do modo como a 

realidade visual se nos apresenta; moldou a nossa visualidade e a forma de 

olharmos para as representações. Está intrincheirada na nossa percepção visual. 

No domínio das práticas artísticas o contágio também é evidente: desde os média 

tradicionais ao multimédia mais experimental, a presença da óptica é um dado 

adquirido, tendo cunhado designações para géneros emergentes como os de lens-
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base works ou lense-base media.  As lentes instauraram, portanto, um modelo 

óptico de representação que se tornou no modelo vigente, no sistema padrão 

instituído, através do qual os critérios de semelhança são enformados e, 

consequentemente, os padrões de aceitabilidade, verosimilhança e credibilidade 

das imagens são moldados. O olhar óptico das lentes tornou-se, em última 

instância, o critério mais habitual, mais familiar, mais costumeiro, mais natural 

para os julgamentos de semelhança. A óptica converteu-se, pois, num sinónimo 

ou numa medida de semelhança: a imagem x parece-se com o objecto y quanto 

mais x se assemelhar a uma fotografia de y. Para o bem ou para o mal, a imagem 

óptica instaurou-se como uma espécie de oximoro da representação: a convenção 

natural. 

Mas este modelo óptico não surgiu com a proclamação da invenção da 

fotografia em 1839, em França pela mão de Louis-Jacques-Mandé Daguerre 

(1787-1851) ou em Inglaterra pela de William Henry Fox-Talbot (1800-1877). É 

um modelo que tem raízes bem anteriores, que recua pelo menos até ao modelo 

albertiano, com a instauração de um paradigma de representação assente na ideia 

do “ponto de vista”, subentendido num sistema de projecção central de raios 

visuais que saem de um observador, convertido em olho fixo, virtual, posicionado 

imóvel diante do seu objecto, olhando-o através de uma janela que se abre para o 

mundo; a intersecção desses raios visuais (da chamada, pirâmide visual, também 

ela virtual) com um plano — a tal janela, o espelho do mundo, convertido agora 

em superfície de representação — produz aquilo que o olho “vê”: a imagem. Este 

modelo projectivo é igualmente um modelo óptico. O olho — o ponto de 

observação — é equivalente à lente. A imagem é a secção (geométrica — cónica), 

transformada na vista, na perspectiva que se tem desta janela. A emergência deste 

pressuposto de visualização procurou sobretudo instaurar um modelo de 

representação que se aproximasse o mais possível do olho humano, do olhar 

natural, através da presunção de princípios racionalmente sistematizáveis. 

Procurou, portanto, instaurar uma convenção — sublinhamos, convenção — que 

permitisse ver o mundo de uma determinada maneira: vê-lo através daquele olho 

virtual, convencional, artificial. O modelo — óptico —, inspirado na mecânica da 

visão ocular, assenta num pressuposto teórico que subentende uma projecção 

central, projecção esta que determina uma perspectiva central. Foi, pois, este o 
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modelo óptico original, concretizado em postulados teóricos, pela geometria, e em 

aplicação prática, pela representação, primeiro no desenho — nos lineamenta — e 

só depois, extrapolado para a prática pictórica. Como é sabido, o sistema da 

perspectiva artificial, ou perspectiva linear, plana, também designada por central, 

ou cónica, e a que simplesmente passaremos a designar por perspectiva, surgiu em 

Itália nos inícios do Séc. XV, sendo, como veremos,6 referenciados três 

momentos marcantes com Filippo Brunelleschi (1377-1446), Masaccio (1401-

1428) e Leon Battista Alberti (1404-1472). Os três momentos inauguram um 

marco e um paradigma de representação — e de semelhança — assente, enfim, no 

modelo óptico. Modelo que foi partilhado, desde logo a partir desse marco, pela 

vasta família de dispositivos ópticos inspirados no exemplo projectivo do olho 

artificial — como os perspectógrafos, a câmara obscura e, no fim, a câmara lúcida 

—, continuado, mais tarde, com a emergência das imagens da câmara fotográfica, 

que viria a marcar de forma determinante a cultura visual dos dias de hoje. O 

aparato da tavoletta usado por Brunelleschi na porta do Duomo de Florença para 

demonstrar as virtudes do seu novo método, constitui, de facto, o primeiro 

dispositivo óptico e nele estão já incorporados os pressupostos da imagem padrão 

que vigorou para os cinco séculos seguintes.   

 

Perspectiva e óptica 

O domínio das imagens em perspectiva de matriz óptica deve-nos fazer questionar 

a causa do seu triunfo na nossa cultura visual. Este aspecto é fundamental, pois 

decorre da premissa do modelo óptico que enunciámos. Sobretudo se recordarmos 

o papel fundador que o paradigma perspéctico desempenhou na produção 

pictórica ocidental a partir da Renascença enquanto sistema verosímil da 

representação do espaço. O modelo projectivo no qual se sustenta sedimentou-se 

enquanto primado de rigor e objectividade entre as mais distintas práticas 

representacionais, encontrando legitimação na imitação do modelo natural da 

visão. Como referimos, esse modelo — que se inspira na recriação da mecânica 

do olho, através de um sistema que se baseia em princípios como os de ponto de 
                                                

6
 Capítulo IX.  
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observação, pirâmide visual, enquadramento, projecção — tem como ambição 

reduzir ao mínimo as diferenças entre a visão natural e a representação 

convencional.  Parece ter-se tornado, portanto, um dado adquirido que as leis da 

perspectiva e da óptica se assumam como garantes científicos de fidelidade e 

verdade das representações. Tal como Gombrich refere, “a perspectiva visa uma 

equação correcta: que a imagem se pareça com o objecto e o objecto com a 

imagem”7.  

Perspectiva e óptica são conceitos que se confundem em aplicações e sentidos 

afins. “Perspectiva” é uma palavra latina, cuja origem vem do grego “optiké”, 

étimo que remete para a vista ou a representação da visão; as palavras têm, 

portanto, na sua origem, a mesma extensão semântica. O étimo latino é adoptado 

no italiano (perspettiva), sendo-lhe atribuído também os sentidos de perceber, 

percepcionar, ver com clareza (perspicere) ou, sobretudo, os de perscrutar, 

projectar ou representar através de um ponto de vista (prospettiva). Ainda assim, 

os significados de “ponto de vista” ou de “imagem observada”, partilhados tanto 

pelos termos “óptica”, quanto “perspectiva”, carregam uma certa ambiguidade 

pois invariavelmente são usados para se referirem à percepção visual, e não  

apenas à representação. O que importa sublinhar é a ideia de que uma imagem 

óptica é uma imagem em perspectiva e vice-versa. A visão dada pelo ponto de 

vista da perspectiva — o olho cêntico, fixo, enquadrável com uma janela — 

equivale à visão da lente fotográfica; ambos decorrem dos mesmos princípios 

geométricos; ambos apresentam uma imagem com a mesma estruturação visual, 

com a mesma tipologia de organização e composição espacial (enquadramento, 

moldura, linha de horizonte, pontos de fuga, etc.); com o mesmo modelo de 

transferência de proporções, formas e contornos entre o objecto visível e o objecto 

representado.  

Ora, um dado relevante a considerar é que, a emergência da perspectiva, 

enquanto dispositivo conceptual de representação que marcou uma viragem na 

conquista do espaço pictórico, é acompanhada, em paralelo, com a emergência 

                                                
7
 “One cannot insit enought that the art of perspective aims at a correct equation: it wants the 

image to appears like the object and the object like the image. Having achieved this aim, it makes 
its bow and retires” (Gombrich 1960, p.217). 
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das lentes, enquanto dispositivos tecnológicos ao serviço também daquele 

desígnio representacional. Quem sabe mesmo se a sequência dos eventos não se 

sucedeu efectivamente ao contrário: se não foi a observação de imagens 

projectadas por lentes ou outros dispositivos ópticos que inspirou a instauração 

dos princípios geométricos que sustentam a perspectiva linear. É matéria de 

debate ainda hoje que não cabe agora desenvolver, mas é também, antes de tudo, a 

constatação de uma relação que sublinha a premissa do modelo óptico subjacente. 

É, aliás, a equivalência e a comunicabilidade entre os modelos perspécticos da 

representação gráfica e os modelos ópticos das lentes — entre projecção 

geométrica e projecção óptica — que inspira e legitima, também, a emergência 

dos dispositivos ópticos nomeadamente a câmara obscura, primeiro, e, mais tarde, 

a câmara lúcida. O modelo óptico é, em suma, um modelo de organização visual 

do mundo que determinou a forma inculcada como o vemos e como o 

representamos e que compreende dois grandes sistemas de concretização ou 

tradução visual aplicados no plano da representação gráfica: a perspectiva linear, 

apoiada em leis geométricas, matéria teórica, princípio artificial; e as lentes ou 

dispositivos ópticos (como preferiremos designá-los a partir de agora), apoiados 

nas projecções lumínicas, matéria física, princípio natural. Podemos, enfim, 

concluir que o modelo óptico instaura um arquétipo de semelhança que estabelece 

uma tipologia de imagem com uma estrutura formal comum tanto à representação 

com recurso à perspectiva quanto à representação com recurso a câmaras ou 

dispositivos ópticos. É pois, neste sentido, que a imagem da câmara é muito 

anterior à invenção da fotografia, que apenas constitui a invenção de um processo 

de fixação química da imagem projectada por uma lente. 

Há, contudo, uma diferença substancial a sublinhar ao nível da concretização 

ou tradução gráfica — ao nível do desenho, portanto: se a perspectiva linear 

pressupõe o domínio de um corpo teórico de princípios (as leis da perspectiva 

geométrica), os dispositivos ópticos, ao contrário, limitam-se a fornecer ao 

desenhador uma imagem directa e imediata do objecto, filtrada em projecção 

bidimencional, a qual servirá de matriz para o seu trabalho. Este dado é 

determinante quanto às implicações para a representação. Os dispositivos ópticos 

são, primeiramente, instrumentos de registo, de reprodução, de captura de uma 

coisa factual: a realidade física efectiva que o dispositivo enquadra; o campo 
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visual que ele abarca; um objecto concreto, seja ele uma pessoa, uma paisagem ou 

uma natureza-morta. Sem a presença destes, não há a projecção das suas imagens. 

Se a perspectiva linear pode prescindir da existência física dos objectos para os 

representar, pois basta-lhe aplicar as leis da geometria projectiva para criar 

(materializar) uma imagem em perspectiva, o dispositivo óptico, apesar de ter nele 

incorporado as leis projectivas, necessita do objecto para efectivamente o 

representar. Há, portanto, uma condicionante de presença física que é obrigatória 

nas formas de representação com recurso a dispositivos ópticos. A projecção 

óptica pressupõe o seu objecto, a fonte e imagem, o modelo para a sua 

representação.  

 

* 

 

(iii)  Retomando as razões justificativas da escolha do tema, a terceira linha 

condutora surge da referência a um modelo de pesquisa possível a este trabalho. 

Referimo-nos a Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old 

Masters,8 o livro do pintor David Hockney (n. 1937), publicado em 2001, um 

trabalho polémico que viria a agitar acesas discussões, sobretudo nos meios 

académicos. Vemos no seu exemplo tanto virtualidades quanto reservas e que, por 

isso mesmo, estimulam a interrogação e pesquisa.  É um caso de estudo, de um 

modelo de investigação que ilustra a abordagem de alguém que combina a sua 

prática pictórica enquanto criador visual, com a pesquisa que, apesar dos distintos 

objectivos e métodos, partilha alguns pontos de contacto com aquilo que 

consideramos poder ser uma investigação sobre a semelhança nas representações 

visuais. A sua tese subjacente é a de que muitos artistas recorriam a ferramentas 

ópticas para produzirem semelhanças fidedignas da realidade visível na produção 

das suas imagens. Apesar de se conhecerem alguns casos suspeitos desta prática, a 

controvérsia que a tese provocou relaciona-se com a ideia de que um número 

considerável de pintores teria usado ou teria sido influenciado por estas técnicas, 

                                                
8
 (Hockney 2001a); republicado em 2006, numa nova edição revista e ampliada. Ainda durante 

o ano da primeira edição, a BBC produziu com Hockney um filme/documentário onde se 
desenvolvem as teses avançadas no livro (Hockney 2001b). 
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mantidas alegadamente secretas, para conseguirem aquela aparência óptica, quase 

fotográfica, das representações, contrariando de alguma forma o primado da 

genialidade inata ou adquirida do artista, da habilidade manual e domínio técnico 

associados aos grandes mestres, quase como se este procedimento constituísse 

uma espécie de impostura ou batota para o admirador deslumbrado com o 

espectáculo visual das representações realistas. 

Para lá das muitas generalizações abusivas que Hockney faz, de algumas 

imprecisões ou falta de rigor histórico de certas alegações, e da fragilidade de 

documentação ou evidências claras que sustentem as teorias apresentadas — para 

lá das hipóteses —, o seu trabalho interessa-nos, não apenas porque apresenta uma 

visão com muitos aspectos que não devem ser negligenciados,9 mas, sobretudo, 

porque nele estão presentes dois dos principais domínios que queremos 

aprofundar: o da semelhança e da premissa do modelo óptico; e, claro, a suposta 

relação que entre eles se estabelece. Assim, independentemente da polémica e da 

legitimidade da argumentação de Hockney, aquilo que previamente nos interessa 

destacar são dois aspectos do seu trabalho que tornam a sua visão num caso de 

estudo relevante e num ponto de partida no âmbito da nossa inquirição: por um 

lado, a perspectiva de alguém que mergulha nas imagens com os olhos do pintor, 

como material vivo em primeira mão, que as considera como fontes documentais 

prioritárias, e que as questiona do ponto de vista da sua fabricação, tendo em 

conta a sua própria experiência prática enquanto “fazedor de imagens”; por outro 

lado, a hipótese em aberto do uso efectivo da óptica por parte dos artistas como 

processo credível para produzir semelhanças fidedignas, e da sua aplicabilidade às 

práticas da representação pictórica e, em particular, ao desenho. 

 

 

 

 
                                                

9
 Martin Kemp refere justamente, num artigo em que esboça um balanço retrospectivo da visão  

de Hockney, que as suas  hipóteses funcionam como uma “força criativa no repensar da história 
da imitação” (Kemp 2007, p. 244). E conclui: “há mais para se extrair da visão de Hockney sobre 
a imitação artística do que disputas estéreis acerca do uso ou não uso de dispositivos ópticos em 
casos particulares” (p. 263). 
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O Projecto  

E, aqui, chegamos ao âmago do nosso problema: o teste da semelhança pela 

óptica. A ideia de que exista um modelo de representação que, pelo menos em 

termos teóricos, possa prometer esse garante de semelhança verosímil através das 

leis da perspectiva ou da óptica é, por si só, um postulado que carrega uma 

pretensão demasiado ambiciosa. Se assim é, os padrões de semelhança devem 

presumivelmente ter uma relação íntima com aqueles princípios, razão suficiente 

para lhes dedicarmos um exame mais atento. 

Enquadrar o estudo da semelhança no âmbito do desenho parece-nos ser a 

estratégia mais adequada face à amplitude do tema da representação e às 

ramificações que o mesmo pode proporcionar. Por um lado, porque existe no 

desenho essa característica elementar e instauradora que é basilar aos vários 

sistemas representacionais. Por outro, e precisamente por essa razão, os meios de 

expressão gráfica revestem-se de características simples e directas que os tornam 

ideais para abordar de forma clara e abrangente as questões estruturais e 

construtivas da representação nas imagens. Por outro lado ainda, um dos 

pressupostos dos dispositivos ópticos na produção de semelhanças é a constatação 

de que a criação de imagens que envolva projecções ópticas implica, 

necessariamente, o desenho. Se pensarmos que a primeira acção no modus 

operandi da feitura deste tipo de imagens passa por linhas traçadas, contornos ou 

marcação de sinais gráficos característicos do desenho, deparamo-nos com a 

existência de matéria de exploração em aberto: por exemplo, a ideia de 

representação decorrente de imagens construídas segundo um princípio de 

estruturação e congruência métrica de proporções, formas ou relações de 

tamanhos, previamente garantidos por um desenho subjacente traçado a partir de 

projecções; ou então, a reflexão relativa à praxis envolvida no acto de desenhar, 

nomeadamente a adaptação ou o conflito entre a visão natural do artista e a visão 

do dispositivo/lente, ou seja, a tensão entre a mão, os instrumentos e o modo 

como o olhar é condicionado pelo próprio processo; ou ainda, enfim, a disputa 

latente entre os processos e características que são mais específicos do domínio 
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gráfico ou do domínio pictórico, e que ganham particular relevância no contexto 

da discussão sobre os modos de construção e fabricação de imagens.  

 

Dispositivos ópticos 

Os dispositivos ópticos que iremos considerar podem agrupar-se sob duas 

categorias fundamentais de acordo com a função a que se aplicam: na de (i) 

instrumentos para observação ou visualização; ou na de (ii) instrumentos para 

representação. Por vezes, o mesmo instrumento pode reverter-se de ambas as 

funções. É, no entanto, a segunda — a da representação — que nos interessa, 

sobretudo, considerar. Assim, usaremos de forma neutra a expressão dispositivo 

óptico para significar: qualquer tipo de aparato que permita disponibilizar uma 

imagem projectada do objecto a representar sobre uma superfície por forma a que 

a partir dela se possa traçar ou fazer as marcas mais adequadas para o representar. 

Por uma questão metodológica, resolvemos resumir a consideração dos 

dispositivos ópticos de representação a dois grandes conjuntos que agrupam 

aparatos que se distinguem quanto ao modelo operativo do seu funcionamento: 

referimo-nos à câmara obscura e à câmara lúcida. Para o nosso propósito, estes 

dois distintos dispositivos são de facto os mais determinantes em termos de 

imagem óptica projectada. Tiveram o seu período de intervenção áureo (a câmara 

obscura, durante um longo período e a câmara lúcida, num muito breve) entre as 

duas charneiras fundamentais na história das práticas representacionais a que já 

fizemos referência — a invenção da perspectiva e a invenção da fotografia — e, 

portanto, a incidência do estudo será balizada por estes dois marcos, ainda que o 

nosso intuito ulterior vise a sua perspectivação ao modelo de representação que 

triunfou na cultura visual de hoje: o do mundo visto através de lentes. É, pois, 

naquele intervalo que tudo se joga e é nele que acreditamos residirem algumas das 

causas para os padrões de semelhança que nos governam. Apesar da aspiração ao 

paradigma fotográfico estar já anunciado em potência nestes aparatos, a nossa 

análise exclui a câmara fotográfica e todos os seus parentes que se lhe seguiram, 

porque, quando estes aparecem, há claramente um ponto de viragem determinante 

em múltiplos domínios das práticas de representação, nomeadamente na dispensa 

do desenho como parte activa do processo. 



Prólogo 

19 

Assim, para além dos pressupostos históricos envolvidos nestas duas famílias 

de dispositivos considerados, aquilo que nos interessa analisar é, sobretudo, a 

tipologia de visão e, consequentemente, as respectivas implicações ao nível do 

modelo de representação que ambas preconizam, i.e., ao nível das relações que se 

estabelecem entre observador, objecto e meio; ao nível, também, da matriz 

projectiva subjacente a ambas as famílias de dispositivos e do modelo de 

semelhança que delas decorre. Estas são “câmaras” de mediação distintas, que 

incorporam uma abordagem, uma atitude e um tipo de olhar muito diferenciado na 

prática do desenho. 

Lentes e câmaras existiam muito antes da invenção da fotografia, o que 

significa, necessariamente, o envolvimento do desenho no processo de 

representação com recurso aos dispositivos ópticos. O desenho constitui, de facto, 

o primeiro acto no processo de transferência da imagem, ou seja, naquilo que 

constitui o acto de transformar a luz da imagem projectada pela lente em sinais e 

marcas gráficas que a fixam na superfície. O desenho já é aqui, portanto, “o lápis 

da natureza”, deslocando o sentido da feliz expressão que Talbot talhou. O 

“desenho natural” que a luz imprime sobre uma superfície e que a invenção da 

fotografia veio permitir fixar de forma perene é, antes desta, feita pela mão do 

desenhador que decide quais as marcas a imprimir para o fixar. Até ao advento da 

era fotográfica, o processo de fixação da imagem óptica projectada pelos 

dispositivos tinha de obrigatoriamente recorrer ao desenho, quer de forma directa 

quer indirecta: directamente pelos traçados, marcas, apontamentos ou sinais 

específicos do universo gráfico; ou indirectamente, pelo desenho subjacente, pela 

estruturação formal ou espacial inerente ao trabalho pictórico. Em suma, esse 

processo de captação e fixação implica a consideração de imagens desenhadas. 

Isto é, muitas das imagens de origem óptica são, necessariamente, imagens por 

onde o desenho passou, sejam elas de facto desenhos, ou gravuras ou, mais 

longinquamente, pinturas. 

 

O horizonte está, então, traçado: desenho e semelhança; representação e 

óptica. O trajecto que nos propomos desenvolver parte, portanto, dos antecedentes 

e da assunção das premissas enunciadas, reconduzindo o problema da semelhança 

no âmbito do modelo óptico, enquanto paradigma de representação que triunfou 
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como modelo instituído na nossa cultura visual. O estudo em torno da aplicação 

dos dispositivos ópticos no desenho pode ser encarado, enfim, como uma espécie 

de um teste de semelhança, entre os modelos de representação que, digamos, 

putativamente se reclamam como convenções naturais, como atrás referimos.  

Mas, encarado desta forma, não será esta, uma pretensão demasiado ambiciosa? 

Ou, não será este, um teste já respondido à partida? Ou uma tarefa filosoficamente 

condenada? A desconfiança e o cepticismo recomendam prudência. Não tenhamos 

ilusões: sabemos que a representação, a figuração, a imagem ou a semelhança 

envolvem questões demasiado complexas, relativas e variáveis e não podem ser 

decisivamente testadas à luz de um único modelo que tenha a pretensão da 

objectividade, aceitabilidade ou verosimilhança. Mas, recordemos, a nossa 

posição não se coloca aí. Sejamos, pois, claros: o nosso ponto de partida parte da 

assunção de uma premissa — a do modelo óptico que triunfou como paradigma 

de representação na cultura visual ocidental — para a questionar na sua origem. A 

origem nasce da ideia profundamente enraizada da representação como um 

dispositivo de projecção. É essa ideia ou metáfora da projecção — a de riscar uma 

projecção, de seguir o contorno de uma sombra ou de decalcar uma luz — que 

inspirou a emergência dos dispositivos ópticos. Eles encarnam e materializam a 

metáfora da projecção. O nosso posicionamento encontra-se nesta sequência de 

raciocínio e aquilo que nos propomos fazer passa por aí e pode ser, afinal, bem 

mais modesto do que se poderia aparentar. Ainda assim, acreditamos que pode 

trazer um contributo válido ao tema pela abordagem específica ao problema, e 

uma perspectiva renovada pela introdução do desenho enquanto factor de 

ponderação na equação. É, portanto, com esta linha directriz que traçamos as 

intenções gerais do nosso projecto: 

(i) Explorar de que forma os padrões de semelhança, nomeadamente os 

consubstanciados nos sistemas de projecção, intervêm no desenho por via dos 

dispositivos ópticos; 

(ii) Avaliar se a imagem óptica no desenho, que subentende o domínio da 

estruturação formal e da perspectiva linear, (mas também atmosférica: luz, cor, 

textura) se constitui, de facto, como um reduto privilegiado onde se jogam as 

tensões entre aquilo que há de natural ou de convencional na representação. 

 



Prólogo 

21 

 

Método 

Como concretizar intenções desta natureza? O tema específico da relação entre 

arte e dispositivos ópticos não é dos mais explorados no âmbito dos estudos sobre 

a representação pictórica, sendo invariavelmente referido a propósito de casos 

circunstanciais de certos artistas, como por exemplo Vermeer (e.g. Seymour 1964, 

Schwarz 1966 ou Fink 1971) ou Canaletto (e.g. Gioseffi 1958, Corboz 1985) ou, 

mais genericamente, incluído no âmbito de capítulos dedicados à era pré-

fotográfica (e.g. Gernsheim 1955) ou das questões em torno da perspectiva (e.g. 

Wright, 1983, Zuvillaga 1996). Ainda assim, nos últimos anos este assunto tem 

sido cada vez mais recorrente nas investigações das ciências da arte e da teoria da 

imagem: o estudo muito completo, sistematizado e rigoroso de Martin Kemp, The 

Science of Art, de 1990, constitui sem dúvida um dos marcos de referência mais 

importantes, abrindo de forma definitiva a discussão relacionada com os temas da 

óptica. Também desse ano (1990), Techniques of the Observer, de Jonathan 

Crary, apresenta-nos um trabalho que não se confina a uma perspectiva 

historicista dos dispositivos, propondo múltiplas leituras transdisciplinares, a 

propósito dos modelos epistemológicos da visão da câmara obscura e de outros 

aparatos. Antes disso, Optics, Painting and Photography de M. H. Pirene (1970), 

que estudou em detalhe as relações entre as imagens ópticas e, sobretudo, a 

representação fotográfica e pictórica e ainda os trabalhos de John H. Hamond 

acerca de dois dos dispositivos ópticos mais relevantes que mencionamos, The 

Camera Obscura (1981) e The Camera Lúcida in Art and Science (1987) 

constituem alguns dos marcos mais relevantes neste campo. Merece menção 

ainda, um trabalho académico de Bartrina (1996), Perspectiva Lineal: su relación 

con la Fotografia, muito específico, mas fundamental na demonstração da relação 

entre os sistemas ópticos das lentes e a representação geométrica em perspectiva. 

Mas é sobretudo na última década que o tema parece ter ganho um 

desenvolvimento até aqui nunca visto. Para isso contribuiu bastante a publicação 

do ensaio de Hockney (2001), Secret Knowledge, que gerou um efeito catalizador 

através de toda a discussão e polémica que se lhe seguiu. Multiplicaram-se 
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artigos, debates, simpósios e conferências,10 muito ruído, mas também muitos 

contributos de peritos de diversos domínios que enriqueceram a discussão e que 

trouxeram à luz do dia novas ideias para um tema que, afinal, se revelava ainda 

com muitos nichos por explorar, com muitos mitos e com algumas falsas 

presunções estabelecidas. A título de exemplo, em 2003, partindo das teses de 

Hockney, Sven Dupré edita Optics, Optical Instruments and Painting onde reúne 

o contributo de numerosos especialistas, que alargam o debate para além dos 

limites das teses de Hockney. Curiosamente, sem relação directa com o trabalho 

de Hockney, foram surgindo paralelamente outros estudos relevantes. Em 2001 

também, Philip Steadman publica Vermeer’s Camera, onde demonstra, de forma 

definitiva, o uso da câmara obscura nos trabalhos de Vermeer. Em 2002 é 

publicado em Espanha Máquinas y Herramientas de Dibujo com um importante 

contributo de Lino Cabezas sobre as máquinas de desenhos, entre as quais os 

dispositivos ópticos. Sobre a utilização da óptica em Caravaggio surge em 2005 

uma compilação de estudos de Roberta Lapucci, Caravaggio e l’Ottica e em 

2007, Clóvis Whitfield, Caravaggio and a New Technique. Erna Fiorentini lança 

em 2007 Drawing With Optical Instruments, um website fundamental na 

investigação neste domínio, disponibilizando as principais fontes primárias 

bibliográficas e iconográficas sobre o tema; é também autora de importantes 

contributos sobre a câmara obscura e a câmara lúcida (Fiorentini 2006a, 2006b). 

Também em 2007, Wolfgang Lefèvre edita Inside the Camera Obscura, com 

muitos contributos relevantes de especialistas sobre a questão do uso da câmara 

obscura e da óptica. O debate parece, pois, ter ganho uma actualidade renovada e, 

sobretudo, a assunção de que existem muitas ideias estabelecidas sobre as práticas 

de produção de imagens que necessitam de ser questionadas e revistas. 

 

Não obstante este enquadramento, um dos domínios de investigação menos 

explorados no contexto dos trabalhos sobre dispositivos ópticos é o da sua 

concretização e aplicação prática no terreno, desde o teste de procedimentos ao da 

reconstituição do uso efectivo de perspectógrafos, espelhos, vidros, câmaras 
                                                

10
 Veja-se, em particular Art and Optics 2001, Art, Science And Drafthing 2001, Falco 2004a, 

Stork 2006 ou Hockney et al  2009. 
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obscuras ou câmaras lúcidas. Existem casos raros de algumas experiências 

pontuais limitadas a casos específicos, mas nada que documente uma 

experimentação efectiva do uso destes dispositivos.11 Chega a ser um pouco 

desconcertante constatar que a grande maioria dos trabalhos sobre câmara obscura 

ou câmara lúcida, é escrito por pessoas que provavelmente nunca tiveram a 

experiência de estar dentro de uma câmara obscura ou de espreitar por uma 

câmara lúcida, já para não falar de se confrontarem com a prática concreta de 

desenhar recorrendo a estas ferramentas. Não estamos com isto a dizer que para se 

falar sobre arte ou representação tenha de se saber pintar ou desenhar. Estamos 

simplesmente a dizer que artistas, pintores e desenhadores têm uma palavra a 

dizer neste debate. Há, portanto, uma lacuna que deve ser colmatada com o 

contributo da experiência prática, tecnológica ou metodológica dos artistas o que, 

para já, evitaria muitos equívocos e mitos persistentes. Exceptuando o trabalho 

(não académico) de Hockney, ou de casos muito pontuais sem uma expressão ou 

dimensão significativa, assiste-se a uma ausência deste género de trabalhos, 

sobretudo no contexto académico de estudos em belas-artes. Sendo a área do 

desenho particularmente vocacionada para dar resposta a essa lacuna, um dos 

nossos principais objectivos é o de incorporar no nosso trabalho uma parte prática 

que permita clarificar algumas das premissas de uma investigação neste domínio. 

Assim, uma das condições que nos auto-impusemos foi a de, para falar sobre os 

dispositivos ópticos que elegemos, termos de desenhar com eles. Fazer desenhos 

com câmara obscura e fazer desenhos com câmara lúcida. Só assim é que 

poderíamos tratar, com o mínimo de propriedade, os casos abordados. Só com 

essa cumplicidade entre teoria e prática, faria sentido o contributo que procurámos 

desenvolver com este trabalho. O trabalho prático não se reveste, por isso, de uma 

dimensão artística no sentido de uma concretização de um projecto pessoal. É, 

antes de tudo, um trabalho que teste, de experimentação, de confrontação. Um 

trabalho do desenho, com um outro tipo de desenho; que questiona o desenho e o 

acto de desenhar. É um trabalho de descoberta, de aprendizagem, de re-

                                                
11

 Por exemplo, Pignati (1958) experimenta realizar uma sequência panorâmica de desenhos 
com a câmara obscura do Museu Correr e Gioseffi (1959) realiza uma série de desenhos para testar 
uma câmara obscura feita por si, ambos, a propósito dos desenhos do Quaderno de Canaletto. 
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equacionamento do olhar; de como olhamos, interpretamos e traduzimos. É um 

trabalho que comunica com o desenvolvimento teórico, que dialoga com ele. Que 

lhe é complementar. 

Outro domínio pouco explorado nesta temática é a da quase ausência de 

estudos que façam efectivamente uma análise a desenhos, supostamente feitos 

com dispositivos ópticos, olhando directamente para o seu conteúdo visual sob o 

ponto de vista da aplicação das ferramentas ópticas. À excepção de casos muito 

pontuais (e.g., Gioseffi 1959), a maioria fica-se por análises históricas, referências 

circunstanciais, muitas vezes repetindo insinuações ou falácias e mitos 

recorrentes. Um dos objectivos que nos propusemos com a análise mais exaustiva 

dos desenhos de Canaletto e de Ingres foi o de contrariar esta tendência. 

 

Estrutura 

Partindo do pressuposto teórico-prático, o primeiro volume compreende a tese 

teórica e o segundo a prática. No que respeita ao desenvolvimento teórico, a 

organização da sua estrutura é repartida em quatro partes fundamentais. Na 

realidade, poderíamos também considerar o trabalho composto em três 

andamentos: com as três primeiras partes como o primeiro acto; a quarta parte — 

os casos de estudo de fundo de Canaletto e Ingres — o segundo acto, pela 

extensão e desenvolvimento que quase os autonomizam; e o terceiro acto a parte 

prática. 

I) A primeira parte procura estabelecer o horizonte conceptual ligado às 

questões da representação, da semelhança e ao universo do desenho, fundamentais 

para enquadrarmos o estudo dos capítulos seguintes. O capítulo I começa por 

propor uma delimitação dos conceitos que estarão subentendidos no 

desenvolvimento do trabalho, nomeadamente, expondo o entendimento que 

fazemos das noções de imagem, imagem desenhada, representação e semelhança. 

Partimos da rejeição da semelhança proposta por Goodman para, sucintamente, a 

debater à luz do conceito de figura, no balanço entre o natural e o convencional e 

na sua relação com o modelo óptico. Deste debate procuraremos recuperar a 

semelhança como conceito operativo fundamental para o entendimento da 
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representação. Partindo do exemplo seminal da origem do desenho, o capítulo II 

procurará situar as questões precedentes no domínio específico do desenho, 

reconduzindo-as para  aquilo que está implícito no princípio do dispositivo óptico, 

entendido enquanto dispositivo de projecção e de circunscrição e da sua relação 

intrínseca com a origem da figura no desenho. 

II) A segunda parte compreende três capítulos que reunem a abordagem aos 

dispositivos ópticos no desenho. Parte-se da ideia de “ponto de vista” e da 

equivalência entre o modelo perspéctico e o modelo óptico como postulado 

implícito no arquétipo do olho artificial subjacente aos vários dispositivos de “ver 

através de”, percorrendo-os desde o advento da perspectiva até ao advento da 

fotografia. Assim, o capítulo III começa por observar os dispositivos de janela, 

neles se incluindo aquele que consideramos o primordial: o espelho. Neste 

capítulo ainda, reunimos os restantes que ora convocam o conceito de ponto de 

vista, ora o de circunscrição. Os capítulos IV e V abordam os dois dispositivos 

ópticos fundamentais no nosso estudo: a câmara obscura e a câmara lúcida. 

III) Na terceira parte reunimos uma série de reflexões em torno da relação 

entre arte e óptica, tomando como ponto de partida o trabalho desenvolvido por 

Hockney neste domínio, não com o intuito de se fazer uma recensão crítica, mas 

de convocarmos questões que não nos parecem inteiramente exploradas no seu 

trabalho e que, ao mesmo tempo, complementam de forma produtiva a nossa 

investigação. O capítulo VI procurará discutir alguns aspectos relacionados com 

as características e a aparência óptica. Os seguintes três, voltam a fazer de novo o 

percurso, agora descendente, do séc. XIX ao séc. XV abordando, no capítulo VII, 

o caso de Ingres a propósito do “olhar óptico”; no capítulo VIII, o caso 

Caravaggio a propósito do princípio da primazia autográfica e da diferenciação 

entre gráfico e pictórico; e, no capítulo IX, o caso de Brunelleschi, a propósito da 

tese da origem óptica da perspectiva. 

IV) A quarta parte deste estudo regressa ao séc. XVIII e XIX, numa época 

onde os dispositivos de ver e representar atingem a sua máxima expressão e numa 

época onde se jogam as tensões decisivas entre aquilo que designámos por visão 

objectiva e olhar subjectivo. Dois casos de estudo abordarão respectivamente a 

aplicação da câmara obscura e da câmara lúcida ao desenho. No capítulo X 

faremos uma análise ao chamado Quaderno Cagnola de Canaletto no sentido de 
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evidenciar as pistas e os sinais que serão a consequência de um desenho assistido 

pela câmara obscura. No derradeiro capítulo XI, partindo da suspeita do 

envolvimenro da óptica em desenhos de Ingres necessitámos de fazer um trajecto 

mais sinuoso e mais longo, mas necessário. Partindo da assumpção do uso da 

câmara lúcida por Ingres, defendida por Hockney e por outros autores, o nosso 

percurso procurou analisar vários aspectos que neste contexto nos pareceram 

relevantes: a relação íntima entre o retrato e a veduta; a revisitação do retrato de 

perfil; os retratos com vista; as cópias e transferências entre desenhos; e, o mais 

relevante de todos, uma intrigante série de desenhos de vistas romanas de Ingres. 

Em todo esse percurso, além de estudar os desenhos de Ingres, tivemos a 

preocupação de  fazer uma análise comparativa que confrontasse outros autores 

deste período fundamental para as práticas de representação, no sentido de não 

fechar a discussão num caso particular. 

 

Finalmente, o Volume II é composto por trabalho prático, experimental, de 

campo, aplicado ao desenho com dispositivos ópticos. Elegemos três: desenhos 

com câmara obscura, desenhos com câmara lúcida e desenhos com espelho. Trata-

se de uma exploração que complementa o tópico genérico abordado na quarta 

parte “da visão objectiva ao olhar subjectivo”. Na parte final incluímos um 

relatório do trabalho desenvolvido que inclui informações relevantes sobre o uso 

da câmara obscura e da câmara lúcida no desenho. 
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“Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é 

congénito no homem (e nisso difere dos outros viventes, pois, de todos, é ele o 

mais imitador e, por imitação, apreende as primeiras noções), e os homens se 

comprazem no imitado. (...) Efectivamente, tal é o motivo por que se deleitam 

perante as imagens: olhando-as, aprendem e discorrem sobre o que seja cada 

uma delas [e dirão], por exemplo, “este é tal”. Porque, se suceder que alguém 

não tenha visto o original, nenhum prazer lhe advirá da imagem, como 

imitada, mas tão-somente da execução, da cor ou qualquer outra causa da 

mesma espécie.”  

 

Aristóteles, c.335-323 a.c. 
12

 

 

 

 

Aristóteles parece ter resumido nesta passagem o essencial sobre a arte da 

representação: imitação e prazer. A imitação assenta na semelhança e o prazer no 

conhecimento — a imagem faz com que os homens aprendam ou discorram sobre 

elas, quer seja sobre a sua semelhança com o objecto original, quer sobre a forma 

pela qual a imagem se apresenta (estilo, cor, etc.). Reconduzamos a questão para o 

desenho: um desenho representa, portanto, porque se parece ou se assemelha com 

a coisa que refere. E mesmo que nunca tenhamos visto o original podemos sempre 

deleitar-nos com a conjugação das linhas, ou com o modo como as suas formas, 

manchas ou composição se articulam; ou podemos aprender, discorrer, divagar, 

imaginar (i.e., produzir novas imagens) sobre o que nelas está delineado: olhar 

para uma vista duma cidade onde nunca estivemos, ou ver como era uma 

determinada paisagem, ou, num retrato, observar o rosto de alguém que já 

desapareceu e até, paradoxalmente, confrontarmo-nos com uma personagem 

fictícia ou uma criatura fantástica como um unicórnio ou um dragão. Mas aqui 

começam a surgir-nos questões embaraçosas. Como é que uma imagem que 

representa um dragão se pode parecer com um, se tal criatura não existe? Como é 

que uma coisa pode ser semelhante a uma coisa que não existe? 

                                                
12

 Aristóteles c.335-323 a.c., pp. 106-7.(Poética, Secção IV, § 13 e 14).  
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Apesar do nosso trabalho partir da premissa da semelhança, como é evidente, 

a representação por imagens convoca uma constelação de questões, sobretudo no 

domínio da filosofia da arte e da teoria da imagem, que não podem ser 

desenvolvidas aqui, sob pena de nos dispersarmos. Contudo há, nesta passagem 

de Aristóteles, a ideia de que a semelhança decorre de algo que é inato, na medida 

em que a mimésis parece ser algo congénito no humano, causa que está, portanto, 

na origem da representação. Esta é, aliás, uma ideia profundamente enraizada, na 

qual se funda toda a nossa cultura visual. E esta ideia põe em confronto a questão 

filosófica de fundo que está subjacente ao problema da semelhança: em que é que 

se funda a semelhança ou, quais os critérios pelos quais uma imagem de x se 

parece com o objecto y; critérios que, invariavelmente, redundam no confronto 

entre o natural e o artificial ou entre o inato e o adquirido; no fundo, entre 

natureza e convenção. 

O nosso objectivo aqui não é o de passar em revista muitas dessas teorias, 

mesmo porque esse é um debate em aberto. Todavia, toda a nossa explanação tem, 

já o referimos, como ponto de partida a teoria da representação e da imagem 

desenvolvida por Goodman, nomeadamente a sua teoria da representação 

pictórica assente na rejeição do critério da semelhança, ou da sua reconversão em 

critério de denotação.13 Por outras palavras, da deslocação da dependência da 

representação de factores naturais para factores convencionais. Acreditamos 

(como de resto Goodman também) que essa distinção natural /convencional é ela 

mesmo arbitrária, reconduzida a quadros de referência, também eles forçosamente 

relativos. Assim, assumindo este cenário e tomando apenas como ponto de partida 

a premissa do modelo óptico a que nos referimos no prólogo, o objectivo deste 

capítulo introdutório, limitar-se-á tão só a delimitar  conceptualmente as noções 

de desenho, imagem, representação para as pôr em relação com a questão da 

semelhança no seu balanço entre o natural e o convencional. 

 

                                                
13

 Cfr. Goodman 1969 (“Reality remade”, pp.1-43) 
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I. Desenho, representação e Semelhança 

O que é um desenho? Como é que um desenho representa? Um desenho 

representa porque se parece com a coisa que representa? Estas questões podem 

parecer demasiado prosaicas e cruas se colocadas assim directamente a alguém 

que desenha. Provavelmente para um desenhador até lhe parecerão demasiado 

óbvias, desnecessárias ou distantes para que se preocupe ou perca algum tempo 

com elas. E mesmo que já se tenha confrontado em algum momento com alguma, 

não serão de certo problemas que lhe tirem o sono ou que o embaracem na 

continuação do seu trabalho. Pertencem a um outro plano. E, no entanto, elas 

estão lá. Quando o lápis risca ou sempre que pincela uma aguada sobre a folha, 

estas questões falam em surdina. Em cada gesto que faz, em cada marca que 

ensaia elas estão presentes, numa latência por vezes inconsciente, por vezes 

avisada. Sempre que desenhamos, sempre que fazemos marcas traçadas num 

papel ocorre um mistério que nos demanda para aquela nebulosa de questões: o 

que é que aquelas marcas podem dizer? O que é que aquelas linhas designam ou 

aqueles borrões expressam? Como? Porquê? Como é que tudo aquilo se 

transforma em figuras? Como é que aqueles riscos, traços, pontos, manchas, 

representam um rosto, uma casa, uma paisagem? O que é que faz de um desenho 

uma representação de qualquer coisa? É a semelhança, aquilo que estabelece a 

representação? 

Como é evidente, para o nosso desenhador aquelas interrogações não lhe 

passam ao lado. Tem que se confrontar com elas, ainda que subliminarmente, de 

forma imediata e persistente sempre que desenha. Faz parte da natureza intrínseca 

da sua prática diária, das suas escolhas, das suas acções, da sua experimentação, 

dos seus sucessos e fracassos. Faz parte das questões de o quê e o como. Ou seja, 

não nos referimos apenas àquilo que é o seu trabalho do ponto de vista da forma e 

conteúdo, do seu quadro de referências, do seu horizonte conceptual; referimo-nos 

também às questões que implicam os processos, a técnica, o fazer, como a de 
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escolher uma mina dura ou um pastel, de usar um aparo ou um pincel, de preferir 

uma folha grande ou um pequeno caderno; questões que fazem toda a diferença na 

significação e no alcance daquilo que produz e no que quer dizer. E se aquelas 

questões, do ponto de vista filosófico podem ficar em suspenso fora da esfera do 

seu trabalho prático, concreto, material ainda assim, elas permanecem lá em 

potência. Todavia, para quem pretenda fazer um estudo que envolva um escrutínio 

mais directo sobre o problema da representação e da semelhança no desenho estas 

questões impõem-se como prioritárias. A abordagem do problema terá, portanto, 

de começar pela sua confrontação. O presente capitulo tentará, assim, delimitar as 

bases conceptuais para a compreensão em torno das questões que estão aqui 

convocadas: o problema do desenho, da representação e da semelhança. 
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1- Um desenho é uma imagem 

O que é um desenho? Um desenho é: um retrato de Ingres, uma colagem de 

Matisse, uma ponta de prata de Pissanelo, um dripping de Pollock, uma aguarela 

de Turner, um gesto de Picasso, um esquiço de Fragonard ou um borrão de 

Cozens. Também são desenhos: uma vinheta de Hergé, as flores frescas no iPad 

de Hockney, as formas geométricas num vaso grego, um cartoon num jornal, as 

linhas de Nazca no deserto do Perú, um esquema mecânico num códice de 

Leonardo, um ornamento numa iluminura medieval. São desenhos, ainda: uma 

ilustração de uma célula ao microscópio, um mapa topográfico, uma amostra com 

padrões de tecidos num catálogo ou um manual de instruções para montar um 

móvel. Agora, vamos complicar um pouco as coisas: uma gravura em Foz Côa e 

uma gravura de Rembrandt; uma tatuagem no braço e um desenho animado dum 

videojogo; um rabisco de uma criança feito na praia e um sofisticado desenho 

panorâmico de Stephen Wiltshire;14 um boneco obsceno pintado numa parede ou 

um desenho do chimpanzé Congo.15 Se tudo isto são desenhos, o que é que, 

afinal, é um desenho? 

Vários desenhos estão aqui em jogo; várias dimensões estão aqui em 

confronto e nem todas se relacionam directamente ou em exclusivo com o 

domínio do desenho. Desde logo, o confronto entre o artístico e o não artístico: 

temos exemplos de desenhos que se manifestam na esfera da produção artística — 

                                                
14

 Stephen Wiltshire é um artista com sindroma de savan (um distúrbio do espectro do 
autismo) conhecido pela sua prodigiosa memória fotográfica. Wiltshire tem a extraordinária 
capacidade de desenhar de memória extensos panoramas de paisagens citadinas apreendidas em 
poucos minutos por um voo de reconhecimento prévio. Pondo de lado algumas questões éticas que 
se poderão levantar (que implicam a faceta da exploração comercial ou um certo lado de exibição 
circense), este constitui um caso de estudo surpreendente de desenho de representação à vista de 
memória. Veja-se on-line: < http://www.stephenwiltshire.co.uk/index.aspx > acedido a 
27/07/2011. 

15
 Segundo a wikipédia, [veja-se on-line: < http://en.wikipedia.org/wiki/Congo_(chimpanzee) 

> acedido a 27/07/2011.] Congo (1954–1964) foi um chimpanzé que aprendeu a desenhar e pintar. 
Aos quatro anos já tinha feito 400 pinturas e desenhos. O seu estilo foi descrito como 
“impressionismo abstracto lírico”. 
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ainda que por vezes, em alguns casos, as fronteiras sejam difíceis de precisar ou se 

sobreponham a outros domínios não necessariamente do estético — e temos, 

também, os que estão fora dessa esfera, como os exemplos de desenhos que estão 

ao serviço de várias disciplinas das ciências, da publicidade ou do entretenimento 

ou, simplesmente, senso comum quotidiano. Deste confronto podemos 

tipicamente distinguir características como as de “high and low culture”, ou se 

quisermos, da cultura erudita e da cultura de massas, mas também entre formas de 

produção cultural que distinguem a arte do artesanato, ou o estético do funcional 

(ou, numa versão mais simplista, a arte do design), ou ainda que põem em 

confronto valores culturais de ordem local ou global, e que implicam 

necessariamente a consideração de dimensões sociológicas, antropológicas ou 

históricas. 

Num segundo plano de questões, deparamo-nos com o confronto entre aquilo 

que é do domínio da representação, por contraste com outras formas de referência: 

entre abstracção e figuração; entre representação figurativa e diagramática; ou 

ainda entre a intencionalidade ou a indeterminação na figuração. Finalmente, 

podemos ainda enumerar características que usualmente são convocadas a 

propósito do desenho: as questões de ordem técnica e de médium que usualmente 

a definem enquanto disciplina (tipicamente, são “trabalhos sobre papel”, mas não 

necessariamente); o carácter processual (se é um estudo, um croqui ou um 

trabalho acabado); ou a sua natureza intrínseca de manualidade, de grafia, que 

implicam um compromisso entre uma certa gestualidade e a forma de produção de 

marcas, conferindo-lhe um cunho autográfico ou qualquer coisa ao nível de uma 

certa “estilografia”. 

 

Comecemos por advertir que, apesar deste já longo preâmbulo, não nos 

vamos ocupar com o problema concreto da definição do desenho. Simplesmente, 

consideremos o desenho como algo pertencente ao mesmo grupo de coisas que 

usualmente classificamos sob a designação genérica de imagem.  

Usaremos “imagem” como termo neutro para classificar qualquer artefacto 

visual com propriedades pictóricas, gráficas ou icónicas produzido ou agenciado 

pelo homem, nele se incluindo objectos como pinturas, desenhos, gravuras, 

fotografias, fotogramas, mapas, ecografias, etc., independentemente do seu 
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médium, suporte ou do modo de produção e difusão. Assim, as imagens são 

coisas físicas concretas, produzidas artificialmente para funcionar enquanto 

objectos de representação, expressão, comunicação, informação, etc., 

distinguindo-se de outras categorias normalmente associadas ao termo como 

“imagem mental”, “imagem perceptiva”, “imagem retiniana”, ou imagem 

enquanto sinónimo de aparência, ilusão, semelhança ou mesmo ideia. 

As imagens podem assumir diversas naturezas ou características: figurativas, 

abstractas, pictóricas, gráficas, fotográficas, diagramáticas, de produção manual 

ou mecânica, de uma só instância singular ou de reprodução múltipla, fixas ou em 

movimento. Restringiremos igualmente o seu uso ao domínio das imagens de 

natureza bidimensional, evitando agrupá-las com referências a imagens de outros 

domínios que convoquem a visualidade como a escultura, a arquitectura ou as 

artes do palco. Por último, convém distinguir um uso mais específico que a teoria 

óptica (e, por extensão, a geometria com a teoria da perspectiva e das sombras) dá 

ao termo “imagem”. Assim, sempre que nos referirmos a “projecções ópticas”, ou 

a “imagens projectadas”, ou a “imagens reais (projectadas)”, estamos a falar de 

fenómenos visuais (naturais ou produzidos) que podem servir de referência, de 

modelo, de objecto de representação ou inspiração, mas que se distinguem das 

imagens no sentido estrito que aqui lhes atribuímos, i.e., pinturas, desenhos, etc. 

Procuraremos ter sempre o cuidado de explicitar os dois usos distintos do termo. 

 

Imagens desenhadas 

Os desenhos são imagens. Mas o que distingue, então, as imagens das imagens 

desenhadas? Pondo entre parêntesis a distinção e a fronteira entre o gráfico e o 

pictórico, diríamos que as imagens desenhadas, como lhes chamámos, não se 

circunscrevem apenas ao domínio específico do desenho. O seu território não se 

resume só aos desenhos propriamente ditos, mas pode abarcar igualmente todo o 

universo da produção de imagens onde, quer de forma explícita, quer em surdina, 

o desenho tenha uma presença evidente. Nele se incluem certamente os vários 

itens de expressão gráfica, como as diversas técnicas de gravura ou ilustração, 

mas também as imagens que contêm desenhos subjacentes ou aquelas nas quais o 
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desenho teve um papel activo e notório na sua produção. Um desenho de Picasso 

é certamente uma imagem desenhada, mas uma gravura de Gustave Doré também 

o é porque o desenho está implicitamente, quer em projecto quer em gesto ou 

acção naquela imagem. De forma mais ou menos longínqua, mais ou menos 

directa podemos admitir o desenho em pinturas ou mesmo noutros médiuns. 

Esta distinção subtil entre desenhos e imagens desenhadas é, portanto, uma 

distinção conceptual, mas, sobretudo, funcional ou operativa. Ela torna-se 

indispensável numa investigação sobre dispositivos ópticos no desenho. Como 

poderemos comprovar, grande parte das imagens que envolvem o recurso à óptica 

na sua produção não se circunscrevem apenas ao domínio restrito do desenho, 

mas estendem-se ao universo mais alargado das imagens desenhadas. 

Efectivamente, uma das características das imagens desenhadas  com intervenção 

de dispositivos ópticos é a de que o rasto óptico, no desenho propriamente dito, ou 

está oculto, apagado ou sobreposto com intervenções ulteriores, ou foi transferido 

para outro desenho mais acabado ou para outro médium como a gravura ou a 

pintura. Esta característica, que poderíamos classificar como um princípio ou uma 

propensão para o encobrimento, obriga, portanto, a que consideremos os objectos 

do desenhado num domínio um pouco mais alargado. 

 

Desenho e representação 

Se os desenhos são uma classe de imagens fora da esfera das imagens 

naturais, ou seja, se são objectos produzidos ou agenciadas pela acção humana, se 

são coisas artificiais, então temos de nos questionar o que é que estes artefactos 

fazem. Antes de mais, uma imagem, desenhada ou outra, é um objecto de 

referência, i.e., é um objecto que nos diz alguma coisa, que nos fala de diversas 

formas possíveis. Neste sentido, as imagens — e os desenhos — são símbolos.16 

Símbolos visuais, ou pictóricos ou gráficos que, por convenção, fazem referência  

i.e., representam, descrevem, expressam, exemplificam, aludem. Sobre as imagens 

                                                
16

 “Símbolo” tem aqui o sentido de “convenção” ou seja, um termo neutro puramente genérico 
e operacional. Veja-se Goodman (1968, p. xi e passim). 
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acresce ainda ressalvar que: uma imagem pode representar não necessariamente 

de forma pictórica ou bidimensional e fixa (uma cena em mímica ou uma maqueta 

tridimensional representam ou denotam coisas, mas de forma não pictórica); uma 

imagem não é forçosamente uma representação (uma pintura abstracta ou um 

padrão decorativo são imagens que nada representam); e uma representação que 

use imagens, mesmo que de forma fiel e verosímil, não é forçosamente uma 

representação realista (tanto uma ecografia como um mapa topográfico 

representam fidedignamente os suas realidades mas dificilmente as aceitamos 

como imagens realistas). 

Uma das características centrais do desenho é a sua, digamos, vocação 

representacional. Um desenho representa um cachimbo porque é um símbolo que 

está por, que faz referência àquele objecto descrevendo-o graficamente, i.e., 

denotando-o.17 Assim, esta “descrição” visual, ou mais propriamente, esta 

denotação, efectiva-se porque reconhecemos ou interpretamos figuras no 

desenho; figuras essas que funcionam como símbolo do cachimbo ou de qualquer 

outro objecto. Considerando aquele que é o objecto do nosso estudo — a 

representação no desenho — parece-nos, portanto, como procuraremos 

demonstrar no capítulo seguinte, que existe uma ligação quase embrionária ou 

genética entre desenho e representação. Mas, como é evidente, há muito mais num 

desenho que a simples relação referencial assente na representação. Um desenho 

— sobretudo um desenho considerado no domínio artístico — activa 

invariavelmente outras formas de referência para além da representação. 

Consideremos, portanto, uma série de postulados sobre os desenhos que nos 

parece relevante sublinhar como evidências factuais: 

(i) Um desenho não tem necessariamente que representar coisa alguma: 

existem desenhos abstractos que não representam, nem pretendem representar 

nenhuma coisa em concreto; 

(ii) Um desenho pode não representar, mas pode referir de diversas outras 

maneiras: existem desenhos que expressam, aludem, exemplificam metafórica ou 

                                                
17

 Remetemos para o nosso estudo anterior a interpretação sobre a teoria da imagem que se 
pode extrair da obra de Goodman (Marcelino 2003; veja-se, também o artigo resumido Marcelino 
2005). 
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literalmente diversas coisas (propriedades, sentimentos, ideias, etc.); 

(iii) Um desenho pode ser figurativo e não representar. Apesar disto parecer 

uma contradição, existem desenhos nos quais reconhecemos figuras, mas não 

reconhecemos o que representam porque: (1) são abstractos e, apesar de lhes 

identificarmos figuras, não reconhecemos as coisas a que se aplicam; (2) não 

reconhecemos o que representam porque não sabemos o que a figura significa; (3) 

não reconhecemos o que representam porque não conhecemos a coisa que é 

figurada. 

 

A figura que reconhecemos ou interpretamos num desenho denota o 

cachimbo ou outro objecto porquê? Diríamos, portanto, que denota porque 

reconhecemos, ou “lemos” na configuração visual significante do desenho uma 

figura que se ajusta ou se conforma com a figura que percepcionamos do 

cachimbo. Ou seja, uma correspondência entre percepção e representação. Mas, 

chegados a este ponto, deparamo-nos aparentemente com uma circularidade. 

Aparentemente; porque as duas coisas não se confundem. As teorias da 

representação por imagens baseadas na imitação ou cópia, na capacidade de 

produzir uma ilusão convincente no observador (e.g. Gombrich) ou na quantidade 

de informação visual relevante que percepcionamos (e.g., Gibson) parecem 

sempre subestimar o facto de que uma imagem tem de ser lida e que essa leitura é 

adquirida num contexto culturalmente determinável, que decorre de regras ou 

convenções inculcadas. Convenções que, circularmente, estabelecem padrões de 

aceitabilidade ou resistência e, consequentemente, se aproximam ou afastam 

desses padrões os juízos de semelhança. Nesta perspectiva goodmaniana a figura 

só é figura quando olhamos para ela num pressuposto simbólico. Ou seja, quando 

existe uma convenção. As convenções são produtos de sistemas simbólicos e de 

uma cultura e, por isso, antes da figura se parecer com alguma coisa, a figura é 

figura porque existe um reconhecimento tácito, ou um protocolo deduzido, ou até 

mesmo um código instituído que me permita compreender que naquela coisa que 

são linhas reconheço uma figura que “está por”, digamos, um cachimbo ou uma 

pessoa; as linhas são, portanto, um símbolo dessa pessoa. As linhas designam, 

denotam, representam. Estabelecem uma relação de referência porque existe uma 

relação de simbolização prévia. A figura — ou digamos, a série de linhas sobre 
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um pedaço de papel — representam uma pessoa, não porque olhemos para essas 

linhas como o rasto de partículas de um mineral chamado grafite friccionado 

contra fibras de algodão, ou não porque olhemos para essas linhas como sendo a 

própria pessoa, mas porque olhamos para essas linhas como representantes 

(simbólicos) da pessoa. O retrato desenhado de uma pessoa é, portanto, uma 

imagem que representa a pessoa porque reconhecemos nessa imagem marcas, 

inscrições — linhas — que funcionam simbolicamente enquanto figura dessa 

pessoa. 
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2- Representação e semelhança 

O problema central tem, portanto, a ver com o funcionamento simbólico ou 

referencial daquilo que lemos ou interpretamos enquanto figura. Na linguagem 

técnica que Goodman adopta para caracterizar o funcionamento simbólico de um 

sistema representacional, este filósofo utiliza o termo genérico de sketch. O 

“sketch” corresponde a um carácter de um esquema subjacente a uma imagem.18 

Na realidade, o conceito é similarmente abordado, ainda que com outro alcance, 

por Gombrich quando fala da skemata.19 Substituamos, pois, como o mesmo 

alcance e referindo a mesma coisa, o termo linguístico carácter (pictórico, 

gráfico, diagramático, etc.) pelo termo figura (pictórica, gráfica, diagramática, 

etc.), mais apropriado ao universo das imagens.20  

Ora o problema da semelhança no desenho pode ser, no limite, reconduzido 

ao problema da figura, ou seja, ao modo como identificamos marcas gráficas, 

                                                
18

 Muito sumariamente, um “sketch” (cuja tradução por “esboço” não reflecte totalmente o seu 
alcance) corresponde a um “carácter” [“charecter”], ou seja, uma “inscrição” simples ou um 
conjunto composto de “inscrições” de um “sistema representacional”, sistema no qual as imagens 
funcionam simbolicamente. Um “sistema simbólico” é caracterizado por um corpo sintáctico  ou 
“esquema” e por um corpo semântico ou campo de referência ou “domínio”. Um sistema diz-se 
representacional quando é sintáctica e semanticamente “denso” e quando o seu esquema é 
“repleto” ou “saturado”. Uma “marca” é um sinal indiferenciado que, quando é lido enquanto 
símbolo de um sistema simbólico se torna em “inscrição” desse sistema. Veja-se Goodman 1968, 
“The Theory of Notation” e “Score, Sketch and Sript”, pp. 127-221. 

19
 Gombrich (1960, p. 126 e ss.). O “esquema” de que Gombrich fala, correspondente no seu 

étimo grego, ao equivalente de “forma” ou “figura”, algo que estaria próximo do repertório de 
fórmulas figurativas ou de uma linguagem convencional da qual as diversas formas de 
representação se fundamentam. 

20
 No que se refere à sua aplicação aos símbolos pictóricos, pensamos que a substituição do 

termo figura pelo de carácter traz vantagens. Por um lado quando falamos de um carácter de um 
símbolo pictórico estamos a referir-nos a formas de natureza pictórica (configurações de manchas, 
cores, linhas, aparência visual, etc.) que identificamos e individualizamos num dado conjunto. 
Esse conjunto é o esquema do sistema que define o manancial de formas das quais derivam as 
figuras. Por outro lado, o termo figura possui uma utilização bem mais generalizada: as expressões 
“pintura figurativa”, “figuração”, “configuração/desfiguração”, “figura/fundo”, “figura 
geométrica”, “figura aparente”, etc., implicam o reconhecimento de caracteres pictóricos ou 
visuais que denotam qualquer coisa. 
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como as interpretamos enquanto inscrições de uma imagem desenhada e, enfim, 

como essas inscrições são lidas enquanto figura daquilo que denotam; ou seja, 

daquilo que representam. 

Beardsley (1958) defende que a figuração ou a representação figurativa 

envolve “semelhança selectiva”. Nesta concepção, a superfície pictórica de uma 

imagem possui determinadas propriedades visuais que concordam de forma 

distintiva ou característica com as propriedades do objecto que representam; 

mesmo que em função dos diferentes sistemas estilísticos das imagens a selecção 

dessas propriedades possa variar privilegiando, uns, a cor, ou massa, ou a 

composição e, outros, o claro-escuro ou qualquer outro aspecto.21 Assim, a figura 

assentaria numa semelhança selectiva na medida em que contivesse numa 

qualquer área uma similaridade estrutural com a aparência visual do objecto que 

representasse. Citamos este exemplo, porque ele representa uma série de posições, 

mais ou menos razoáveis, sobre a delimitação ou o alcance da semelhança entre 

uma imagem e o objecto que representa. No fundo, um princípio de isomorfismo, 

de analogia na aparência formal de duas realidades visuais. 

A rejeição da semelhança em Goodman assenta fundamentalmente em três 

argumentos lógicos: reflexibilidade, simetria e ubiquidade.22 É, contudo, uma 

rejeição de princípio que se compreende no quadro da sua visão metafísica do 

mundo ou da sua epistemologia construtivista que concebe a realidade em termos 

de versões-de-mundo relativizáveis a sistemas simbólicos. Goodman aceita a 

semelhança, desde que se parta do princípio que esta assenta sempre em critérios 

relativos e variáveis. É este o fundamento da sua rejeição da teoria da cópia ou da 

imitação que, no limite, prescreve um modelo de representar a realidade “tal qual 

ela é”. Não existe a maneira de representar um homem “tal qual ele é”.23 Existem 

                                                
21

 Cfr., Beardsley 1958, pp. xxxvi-xxxvii. E mais adiante (p. 270) explicita a formula: “”The 
design X depicts an object Y” means “X contains some área that is more similar to the visual 
appearence of Y’s than to objects of any other class””. 

22
 Cfr. Goodman 1968, p. 3-6 e ainda na rejeição da teoria da imitação (p. 6-20). Veja-se 

igualmente a refutação lógica ao princípio da semelhança usada no pensamento filosófico em 
"Seven Strictures on Similarity" (Goodman 1970). 

23
 “”To make a faithful Picture, come as close as possible to copying the object just as i tis”. 

This simple-minded injunction baffles me; for the object before me is a man, a swarm of atoms, a 
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muitas maneiras, muitas versões igualmente válidas para o fazer e, por isso, 

muitas relações de semelhança que podem estar subsumidas nessas versões.24 Na 

realidade, o problema da semelhança na representação torna-se mais evidente 

quando o abordamos no âmbito do realismo das representações. E é neste 

contexto do realismo das representações — ou dos outros nomes no qual o 

conceito está envolvido (naturalismo, fidelidade, verosimilhança) — que surge a 

questão da perspectiva ou do modelo óptico. O postulado deste modelo é este: “As 

leis da perspectiva são supostas fornecerem padrões absolutos de fidelidade que 

ultrapassam diferenças de estilo no olhar e na representação.”  (Goodman 1968, 

p.10). O postulado baseia-se no seguinte argumento: "Uma imagem construída em 

perspectiva correcta, de acordo com condições especificas, devolverá ao olho um 

feixe de raios lumínicos que se ajustam de forma igual aos raios devolvidos pelo 

próprio objecto" (ibidem, p.11). O modelo óptico da perspectiva representa, por 

isso, um teste último da imitação (e por extensão, da semelhança) como critério 

para o realismo ou a verosimilhança das imagens. 

                                                                                                                                 

complex of cells, a fiddler, a friend, a fool, and much more. If none of these constituite the object 
as it is, what else might? If all are ways the object is, then none is the way the object is.” Cit., 
Goodman, 1968, p. 6. 

24 Não existe tal coisa como "o objecto tal como ele é"; existem muitos modos como as 

coisas, os objectos ou a realidade pode ser. "O mundo é de tantas maneiras quanto as que podem 

ser correctamente descritas, vistas, retractadas, etc.; e, o modo como o mundo é, é algo que não 

existe(…) Falar de modos como o mundo é, ou modos de descrever ou representar o mundo, é 

falar de descrições-de-mundo ou representações-de-mundo, e não implica que exista o mundo 

único— ou mesmo mundo algum — que seja descrito ou representado. Isto também não implica 

obviamente que nada seja descrito ou representado" (Goodman 1968, pp.6-7n.). Esta posição 

decorre do seu construtivismo, que pressupõe o princípio metafísico de que somos nós que 

construímos o mundo através de múltiplas versões; e que cada versão-de-mundo é uma construção 

que depende de um sistema ou complexo de sistemas, que classifica, ordena e enforma o tecido 

pelo qual apreendemos e concebemos aquilo a que designamos de realidade; e que apenas 

podemos falar de realidade se tivermos bem presente o relativismo que lhe é implícito, porque ele 

está dependente da pluralidade das versões, muitas vezes conflituais, mas que podem ser correctas 

relativamente ao sistema em que funcionam. É obviamente uma posição que rejeita o platonismo, 

onde um mundo ideal reflecte uma realidade ontológicamente una, de cuja essência se pretende 

dar conta — tema que será posteriormente desenvolvido no seu Ways of Worldmaking (1978). 
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A questão da convencionalidade da perspectiva constitui uma espécie de 

pedra de toque no debate sobre percepção versus representação e, em última 

instância, entre naturalismo versus convencionalismo. Muitos autores participam 

deste debate, mas recuperamos aqui o essencial de Goodman, Gombrich e Gibson.  

No domínio da percepção visual, James Jerome Gibson (1986) defende uma 

equivalência natural entre o modelo óptico pelo qual apreendemos o mundo e a 

reprodução desse modelo através da configuração visual de uma imagem.25 

Gibson rejeita as teses da percepção visual baseada no modelo de projecção da 

imagem retiniana e da sua extrapolação em termos análogos para os fenómenos da 

percepção de imagens. Para ele, a relação visual com a realidade estabelece-se de 

acordo com uma concepção de óptica ecológica. De facto, a nossa visão não 

resulta somente da informação retiniana, mas de um complexo relacionamento de 

variáveis que combinam informação derivada de dois olhos em constante 

movimento, numa cabeça que roda, num corpo que se desloca, sobre um meio 

físico em permanente mudança sob o ponto de vista dos estímulos visuais, 

recebidos como “configuração óptica ambiente de um dado envolvimento 

espacial”. Neste constante devir de formas, cores, gradientes e variações 

lumínicas, existem certos elementos estruturais que desde criança vamos 

aprendendo a reconhecer, que se manifestam em termos de constâncias 

perceptivas e que Gibson caracterizou como “invariantes”. Na sua teoria da 

relação entre persistência e mudança perceptiva Gibson considera quatro tipos de 

invariantes que estão subentendidas nas mudanças das configurações ópticas. 

Destacamos as duas que têm estreita relação com a percepção das imagens fixas: 

as invariantes da estrutura óptica inerentes à mudança de iluminação e as 

inerentes à mudança de ponto de observação. Se ver o espaço envolvente que nos 

rodeia significa extrair informação da disposição ambiente do espectro luminoso, 

(informação percebida em função de invariantes) ver representações pictóricas 

                                                
25

 A teoria da representação pictórica deste psicologista visual foi evoluindo ao longo das suas 
obras, mas o sentido é sempre o de procurar estudar a informação relevante na forma como 
percepcionamos imagens. Na obra a que aqui fazemos referência (The Ecological Approach To 
Visual Perception) Gibson sintetisa as suas teses anteriores; sobretudo no seu capítulo dedicado às 
imagens (pp. 267-291). O contributo mais relevante para o nosso estudo é o do seu conceito de 
“invariantes na óptica ecológica” (Cfr. Gibson 1986, pp. 310-311). 
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torna esta “percepção natural” mais limitada, pois as imagens não têm validade 

ecológica.26 A configuração pictural, congelada no tempo e fixa num único e 

imóvel ponto de observação, não especifica a forma de uma coisa, mas apenas 

algumas das invariantes que essa coisa deva possuir.27 Estas invariantes de 

estrutura óptica em causa são as que se prendem essencialmente com o ponto de 

observação ou “ponto de vista” (que em função de uma dada “perspectiva”, 

determina o contorno dos objectos, definindo uma estrutura formal na 

configuração óptica) e com a iluminação (que em função de um dado “ambiente”, 

determinam a caracterização das superfícies dos objectos, em termos de 

gradientes de cor, textura e claro-escuro).28 Em suma, a percepção de uma 

imagem que representa um objecto não é igual à percepção directa desse objecto, 

porém, um imagem realista (ou produzida em perspectiva ou, enfim, segundo um 

modelo óptico) é uma gravação que reproduz uma estrutura óptica que se ajusta, 

que é conforme ou que permanece constante (invariante) à estrutura óptica 

daquilo que representa. Donde, segundo Gibson, uma representação em 

perspectiva, ou o tipo de imagem que subentenda um ponto de vista, é aquela que 

é mais natural.29 

                                                
26

 Para Gibson, uma imagem  é uma “superfície com um tratamento tal, que torna possível a 
exibição de um dado ponto de observação, de um certo tipo de configuração óptica limitada”. 
Limitada, porque essa superfície é exibida em conjunto com outras superfícies do meio ambiente e 
assim, uma imagem só pode ser considerada enquanto tal, num contexto de outras superfícies não 
pictóricas. Configuração óptica, porque corresponde à recepção de luz na pupila, a partir da 
reflexão (irradiação) dos elementos dispostos sobre a superfície da imagem. 

27
 Considerações análogas a esta, já tinham sido notadas por Gombrich (1960, Cap. VII, Sec. 

IV), a propósito das malhas quadriculadas (“gates”) e da infinidade de formas e objectos que uma 
só projecção em perspectiva virtualmente pode representar.  

28
 Cfr., Gibson 1986, pp. 267-274. Curiosamente estas invariantes de “ponto de vista” e 

“iluminação” que identificamos na percepção de imagens são as que são tratadas, no desenho, pela 
perspectiva linear e pela perspectiva atmosférica. 

29
 “The separations of invariant structure from perspective structure is the heart of the 

problem. The invariants display a world with nobody in it, and the perspective displays where the 
observer is in that world. One can depict without a fixed point of observation, just as one can 
visualize without a point of observation, although it is not easy to understand how. But depiction 
with a point of observation is the more natural sort, and the photographic picture is necessarily of 
this sort”. Cit., Gibson 1968, p. 284. Sublinhamos “natural” e “fotográfico”. 
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A posição de Gombrich, como já o referimos, não é muito diferente.30 O 

convencionalismo da representação pictórica, bem como a sua relatividade e 

variabilidade em termos de estilo, local ou época são dos argumentos mais 

sublinhados em Art and Ilusion e noutros textos, porém, quanto à questão da 

perspectiva, o convencionalismo é atenuado numa espécie de artificialismo 

natural; segundo Gombrich a perspectiva — ou, para o mesmo efeito, o modelo 

óptico da câmara — é a ferramenta que necessariamente alguém tem de usar se 

quiser dar o testemunho do que vê segundo um determinado ponto de vista.31 

Gombrich critica o radicalismo de Goodman em relativizar este princípio de 

“testemunha-ocular” conferido por uma representação em perspectiva ou por uma 

imagem de matriz óptica. 

Mas aquilo que Goodman pretende sublinhar é sobretudo um princípio 

filosófico de fundo em recusar a hipótese de haver modos privilegiados, 

independentes ou absolutos de ver e representar o mundo “tal qual ele é”. Daí o 

carácter relativo e variável do conceito de semelhança, ou de realismo, que estão à 

parte dos critérios convencionais para a denotação. E, portanto, aquilo que se pode 

admitir quanto à questão do “teste da perspectiva” é que a identidade entre a 

matriz óptica da percepção e da representação seja, quando muito, “um critério de 

fidelidade ou de correcção da representação pictórica, mas não um critério para 

a denotação pois esta é estabelecida de maneira diferente.”32 A consequência 

deste princípio é a de que o facto do modelo óptico se ter implantado na nossa 

cultura visual não significa que este seja “o” sistema que representa o mundo “tal 

qual ele é” 33  

                                                
30

 Veja-se nota 7; Gombrich (1960, p.217). 

31
 “Perspective is the necessary tool, if you want to adopt waht I now like to call the “eye-

witness principal”, in other words, if you want to map precisely what any one could see from a 
given point, or, for that matter, what the camera could record” Cit., Gombrich 1982, p. 281 
(“Image and Code”). Sublinhamos “câmara” e “gravar”. 

32
 Cfr., Goodman 1968, p 12. 

33
 A sua posição de princípio é esta: “”Tal como neste planeta, nós consideramos os objectos 

fixos se se mantiverem uma posição constante em relação à terra, também neste período e local 
nós usualmente consideramos as pinturas como literais ou realistas se elas tiverem de acordo com 
o estilo tradicional ou convencional de representação ocidental. No entanto, esta elipse 
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No mesmo texto em que Gombrich critica Goodman, as duas posições 

aparentemente antagónicas parecem afinal diluir-se: numa carta pessoal enviada a 

Gombrich, cujo extracto é transcrito por este, Goodman refere:  

“…Eu não digo que a representação seja algo de pura convenção, mas 
apenas que não é possível traçar uma linha divisória precisa entre o que é 
convencional e o que não é. Defendo isto no meu Ways of Worldmaking; 
você escreve que “a oposição entre natural e convencional acaba por 
revelar-se enganosa”. Bravo! Também não nego que o realismo na 
representação tenha alguma relação com a semelhança, mas apenas que se 
afectam mutuamente e que nenhum decorre de critérios absolutos e únicos. 
Por último, obviamente também não nego, que umas coisas sejam mais 
fáceis que outras. Fazer o pino é mais difícil que caminhar. Achar a raiz 
quadrada mais difícil que somar. Mas concordo consigo em que “não 
adiantamos nada em classificar os significados em ‘inatos’ e apreendidos”. 
Com isto diminuo a importância do nosso desacordo residual: não creio que 
as regras da perspectiva constituam a forma natural e mais simples de 
conseguir uma representação realista e de interpretá-la. Na verdade, 
importa assim tanto o tema do inato?”34  

E noutro texto, numa resposta a Beardsley, Goodman esclarece: 

“À proposta de Beardsley de distinguir a representação figurativa — ou 
aquilo que usualmente consideramos como representação ‘naturalista’ ou 
‘realista’— em termos de semelhança entre representação e representado, 
tenho poucas objecções a fazer desde que se mantenha presente que a 
semelhança é uma coisa variável e relativa, que tanto segue como guia os 
costumes da representação.”35 

 

Em suma, a proposta inicial de Beardsley, em termos de semelhança selectiva 

ou similaridade estrutural na aparência visual entre representação e coisa 

representada pode ser acomodada, tanto no convencionalismo de Gombrich, 

                                                                                                                                 

egocêntrica, não poderá fazer-nos inferir que esses objectos (ou quaisquer outros) sejam 
absolutamente fixos ou que essas imagens (ou quaisquer outras) sejam absolutamente realistas”. 
Cit., Goodman 1968, p. 37. 

34 Cit., Goodman em Gombrich 1982, p. 284. 

35
 Cit., Goodman 1978, pp. 80-81. 
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quanto na concepção de óptica de Gibson, ou ainda, até certo ponto, no 

construtivismo de Goodman, desde que se mantenha a semelhança como critério 

relativo e variável.36 

 

* 

 

Feita esta revisão por alguns dos pressupostos que delimitaram o alcance 

conceptual relativo às imagens, à representação e à semelhança, impõe-se agora 

que observemos, ainda, de que forma é que o modelo óptico, que andou a pairar 

subliminarmente nos parágrafos anteriores, se relaciona com o desenho. Ou, posto 

de outro modo, indagar de que modo é que a relação íntima entre desenho e 

semelhança está, segundo o que acreditamos, na origem da vocação 

representacional do desenho.  

Mas para isso vamos abandonar o reino dos conceitos filosóficos e descer ao 

plano das imagens. Para o efeito, começaremos por convocar a leitura da fábula 

da invenção do desenho, porque, a partir daqui, ela marcará o mote na nossa 

investigação em torno do modelo óptico e dos dispositivos ópticos no desenho. 

 

                                                
36

 Esta súmula deixa de fora os casos de representação fictícia ou representação metafórica, 
mas estes são casos que envolvem outras formas de referência, como a exemplificação, que não 
tem cabimento desenvolver aqui. Sobre estes e outras aspectos da representação consulte-se o 
nosso Marcelino 2003. 
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II.  As origens: o desenho enquanto acto fundador. 

Dessine en ton cerveau, c’est la premiere toile 

Antoine-Marin Le Mierre, 176937
 

 

 

A lenda sobre a origem do desenho narrada pelo historiador romano Plínio (63-

79) conta-nos como uma rapariga apaixonada, no desejo de manter presente a 

imagem do seu companheiro amado, decide fixar a sombra do seu perfil através 

de uma linha de contorno.38 Este conhecido relato, de que a tradição clássica 

acabaria por instaurar como o momento acerca da origem do desenho e da pintura, 

introduz de forma exemplar as relações que estão implicadas entre o acto de 

desenhar e os dispositivos usados para representar. A ideia de dispositivo 

(precisamente entendido enquanto aparato conceptual mas também enquanto 

procedimento técnico ou sistema metodológico que permite potenciar o desígnio 

de figuração), é justamente ilustrada de forma exemplar nesta fábula arquétipo. 

Nela estão envolvidos o delineamento, a figuração e a semelhança, domínios 

afinal irremediavelmente intrincados quando abordamos a questão da 

representação no desenho. Em última instância, esta lenda ancestral conta-nos de 

forma subliminar a história de três invenções fundamentais: o desenho, a figura e 

a representação. Mas também, por via delas, coloca-nos perante um dos seus mais 

incontornáveis problemas: o da semelhança.  

 

A narrativa das origens é de tal forma sugestiva que viria a ser recuperada 

durante a Renascença, sendo referenciada em obras de teóricos como L. B. Alberti  

 

                                                
37

  Le Mierre, Antoine-Marin, La peinture: poëme en trois chants. Paris: 1769, p. 1, (incrição 
na gravura de B. L. Prevost.) 

38
  Plínio o Velho, História Natural, Livro XXXV, Capítulo 43.  
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Fig. 1 — David Allan, The Origin of Painting. Edinburgh, National Gallery of Scotland, 1775.i 
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(em Le Vite), 39  F. Pacheco (em Arte de la pintura) entre outros.40 A difusão mais 

abrangente do texto de Plínio ocorre contudo a partir do séc. XVII,41 mas é no 

período subsequente e, sobretudo, durante os séc. XVIII e XIX que começamos a 

assistir à proliferação de representações que ilustram o nascimento da pintura. De 

diversas formas, o gosto por esta alegoria parece voltar a destacar-se em 

popularidade, actualizando em variadas versões desenhadas, gravadas ou pintadas 

um mito que inspirou tantos artistas e pensadores.42 Convém determo-nos um 

pouco mais nas representações que ilustram a iconografia desta história seminal, 

já que elas projectam ressonâncias produtivas para as leituras que delas queremos 

                                                
39

 No prefácio do sua obra Le Vite (Florença: 1550), Giorgio Vasari (1511-1574) retoma a 
história de Plínio sobre a origem da Arte fundada no desenho, identificando Gige da Lígia no 
Egipto como o personagem que terá descoberto o desenho ao traçar o contorno da sua própria 
sombra sobre uma parede do seu estúdio. Um fresco da autoria de Vasari evocando este momento 
pode ser visto ainda hoje em Florença (veja-se detalhe na Figura da capa e referência na p.ii). 

40
 Sobre as referências e a disseminação do tema da origem do desenho da Renascença ao 

Romantismo, bem como a evolução das sucessivas versões iconográficas em torno deste tema, 
veja-se o completo estudo de Rosenblum (1957) e o artigo de Levitine (1958) que o complementa; 
veja-se igualmente o interessante texto de Muecke (1999) sobre o frontispício de De Arte 
Graphica Líder, de 1716, de Charles-Alphonse Dufresnoy. 

41
 A primeira grande difusão da obra de Plínio, com a sua tradução para inglês, actualizada e 

melhorada foi publicada em 1601 por Philemon Holland (1552 –1637), inaugurando um período 
de reedições traduzidas para línguas comuns dos textos da antiguidade clássica, contribuíndo 
certamente para o conhecimento mais alargado desta história. 

42
 Rosenblum (1957) refere que antes de 1770 é relativamente raro encontrarmos imagens  — 

pinturas, desenhos ou gravuras — alusivas a este tema. Efectivamente, Rosenbblum considera The 
Origin of Painting de 1771, do pintor escocês Alexander Runciman, (Penicuik House, Courtesy 
National Galleries of Scotland) a obra inaugural de um subgénero específico: segundo este autor o 
assunto parece ter fascinado os artistas imbuídos no espírito do romantismo classicista, que 
durante um período de meio século até cerca de 1820 exploraram de forma notória o 
desenvolvimento pictográfico deste episódio. Rosenblum refere contudo obras anteriores como El 
Cuadro de las Sombras de 1660(?),  do pintor espanhol Bartolomé Esteban Murillo, mas atribuído 
a Juan (ou Matias ?) De Arteaga pelo The National Museum of Art of Romania, Bucharest ao qual 
pertence ou as gravuras de Joachim von Sandrart para a sua obra Teutsche Academie de 1785. 
Levittine (1958) acrescenta mais exemplos aos dos citados no artigo de Rosemblum, referindo o 
primeiro como sendo o de Charles Le Brun (anterior a 1676). Muecke acrescenta, por fim,  mais 
um exemplo à lista: uma gravura de Simon Gribelin para o frontispício da obra de Charles-
Alphonse Dufresnoy, De Arte Graphica Liber, de 1716. A Fig. 2 apresenta por ordem cronológica 
as 4 primeiras gravuras que ilustram este tema. Ainda assim, ao fresco de Giorgio Vasari de 1572, 
referido por Stoichita (1997, fig. 6, p.43), é a referência iconográfica mais antiga que pudemos 
identificar. 
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F i g .  2  — A s  qua t r o  p r i me i r as  g r avu ra s  sob re  o  te ma  da  i nvenç ão  do  de senh o :  ( 1 )  F ran ço i s  

Chau veau ,  16 90 ,  a  pa r t i r  de  de sen ho  de  Ch a r l e s  Le  B run  (an t e r i o r  a  1676 ) ;  ( 2 )  Jo ach i m v on  

Sand ra r t ,  1 675 ;  (3 )  S i mon  G r i b e l i n ,171 6 ;  (4 )  B .  L .  P re vos t ,  1 769 ,  a  pa r t i r  de  des enho  de  

Cha r l es - N i c ho l a s  f i l h o . ii 
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F i g .  3  — D i bu tad es  ou  a  o r i ge m  da  p i n t u ra . iii 

extrair. 

Com mais ou menos variações, a iconografia representa uma jovem a riscar o 

contorno da sombra projectada do seu companheiro, originada por uma fonte 

luminosa que tanto pode estar enquadrada na cena como exterior a esta. Nesta 

iconografia, a jovem amante é a protagonista. Plínio não nos diz o seu nome, 

apesar de outros autores a referenciarem por Core ou Koré, (consoante as fontes), 

mas normalmente é designada como a “amante coríntia”, Butades, nome do seu 

pai ou, mais frequentemente por causa das traduções francesas, por Dibutades. Os 

intervenientes e o cenário são múltiplas vezes transfigurados consoante o contexto 

ou a referência alegórica: às vezes estão isolados, na intimidade, outras vezes 

acompanhados pelo cúpido, simbolizando o motivo pelo qual o desenho é 
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inventado; noutras vezes, outros personagens assistem e testemunham o 

acontecimento como de uma demonstração se tratasse; em certas ocasiões, o 

objecto representado — o jovem prestes a apartar-se para paragens longínquas — 

está a dormir, certamente inconsciente da captação de que é alvo; outras, colabora 

no próprio processo de representação: ora segura a sua amada, apoiando-a no acto 

do desenho, ora permanece imóvel enquanto ela segura o seu rosto. Por vezes, as 

posições invertem-se e é ele que desenha a sua amante, subvertendo o papel dos 

géneros e adaptando a narrativa a outro contexto; em muitos casos é o próprio 

cupido que instroi ou que conduz a mão que desenha; umas, o jovem é um 

soldado, outras um pastor e por vezes são personagens completamente alheios ao 

relato de Plínio que personificam os actores desta história; o cenário e os adereços 

tanto nos transportam para a antiguidade clássica como para um tempo presente; o 

espaço é normalmente um interior ou um ambiente nocturno com iluminação 

artificial — uma vela, uma tocha, uma lamparina, uma candeia — mas também 

encontramos sombras produzidas em pleno dia pela luz solar; a sombra, que 

supostamente funciona como a matriz para o desenho, às vezes é definida mas 

outras está esbatida, distorcida ou ampliada; o instrumento riscador ora é um pau 

de carvão, o dedo, um gancho de cabelo, a seta do cupido ou uma vara de pastor; 

o suporte é sempre uma superfície plana, uma parede ou, por vezes, o chão. 

Que leitura é que podemos extrair de tantas pistas? Voltemos ao texto de 

Plínio. 
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1- A invenção do desenho 

Para sermos rigorosos, a história narrada por Plínio não nos fala da invenção do 

desenho ou da pintura, mas mais concretamente dos inventores da arte de 

modelar. Na realidade esta passagem finaliza em jeito de apêndice os capítulos 

que neste livro são dedicados à arte pictórica, antes de tratar dos assuntos da 

escultura, introduzindo-os precisamente com uma referência às chamadas “artes 

plásticas” entendidas aqui no sentido de artes (técnicas) da modelação 

(plasticidade / moldagem). Vejamos de que forma, começando primeiro por citar 

a passagem de Plínio: 

 “Butades, um oleiro coríntio de Sicião, foi o primeiro que inventou a 
arte de modelar retratos com o mesmo barro que usava no seu comércio. 
Foi através de sua filha que fez a descoberta, a qual, estando profundamente 
apaixonada por um jovem prestes a partir numa longa viagem, traçou o 
perfil do seu rosto, na sombra projectada contra a parede pela luz de uma 
lâmpada. Ao ver isso, o seu pai preencheu o contorno, através da 
compressão de argila na superfície e, assim,  fez uma cara em relevo, que 
ele então endureceu pelo fogo, juntamente com outros artigos de cerâmica. 
E diz-se que este retrato foi preservado no Templo das Ninfas até à 
destruição de Corinto por Mummius.” 43 

Efectivamente, aquilo que temos neste relato é a evocação de dois momentos 

distintos, cada um deles com dois actores / inventores diferentes: o primeiro, o da 

narração por Plínio acerca daquilo que é  o seu assunto principal — a invenção da 

técnica da modelação em baixo-relevo pelo oleiro Butades que terá criado o seu 

primeiro retrato em argila — e, paralelamente, o segundo momento, a menção à 

anedota secundária que lhe deu origem: o desenho feito pela filha a partir da 
                                                

43 Tradução nossa a partir de: “(...) Butades, a potter of Sicyon, was the first who invented, at 
Corinth, the art of modelling portraits in the earth which he used in his trade. It was through his 
daughter that he made the discovery; who, being deeply in love with a young man about to depart 
on a long journey, traced the profile of his face, as thrown upon the wall by the light of the lamp. 
Upon seeing this, her father filled in the outline, by compressing clay upon the surface, and so 
made a face in relief, which he then hardened by fire along with other articles of pottery. This 
model, it is said, was preserved in the Nymphæum at Corinth, until the destruction of that city by 
Mummius (…)” Cit., Plínio 77-79 em Bostock e Ripey (eds.) 1857, p. 283. 



Da sombra à figura 

56  

sombra do seu noivo que aquela havia previamente riscado sobre uma parede —, 

anedota que, afinal, viria a emancipar-se do seu contexto e a tornar-se na 

ilustração poética da origem da pintura. Ou, do desenho, porque se depreende que 

antes da pintura vem o desenho. Não deixa de ser curioso que a tradição que 

reclama o nascimento da pintura nesta história tenha, na realidade, a sua origem 

causal numa actividade da escultura. Todavia, a matriz comum da qual ambas as 

actividades partem é o desenho. O desenho constitui de facto o primeiro passo. E 

do relato é lícito concluir que podemos retirar a presunção de que o desenho 

parece ser a acção que irremediavelmente está implícita nos processos de 

produção visual, na medida em que ele constitui o gesto original na inscrição da 

figura. E, concomitantemente, na concepção e fabricação das imagens. Plínio 

havia já dado pistas que nos confirmam esta natureza fundacional do desenho 

numa outra passagem mais anterior da sua obra (ainda no Livro XXXV mas no 

Cap. 5), a propósito, agora sim, da invenção da pintura e dos primeiros pintores: 

 “Não dispomos de um conhecimento certo quanto ao início da arte da 
pintura, (...)  mas todos concordam que ela surgiu do acto de traçar linhas 
que contornavam a sombra humana. A primeira etapa da arte, dizem, foi 
essa, sendo a segunda etapa o emprego de uma só cor, um processo 
conhecido como pintura monocromática [“monochromaton”], um método 
que se foi tornando mais complexo e que ainda hoje é usado. A invenção do 
desenho linear [“linearem”] tem sido atribuído a Philocles, o egípcio ou 
Cleanthes de Corinto. Os primeiros a praticar este desenho linear foram 
Aridices, de Corinto, e Telephanes, de Sicião, artistas que, não fazendo uso 
de qualquer cor, tracejavam o interior do contorno com linhas desenhadas; 
era seu costume, por isso, adicionar à imagem o nome da pessoa 
representada. Diz-se que Ecphantus de Corinto, foi o primeiro a empregar 
pigmentos sobre esses desenhos, (...)” 44 

                                                
44

 “We have no certain knowledge as to the commencement of the art of painting, nor does this 
enquiry fall under our consideration. The Egyptians assert that it was invented among themselves, 
six thousand years before it passed into Greece; a vain boast, it is very evident. As to the Greeks, 
some say that it was invented at Sicyon, others at Corinth; but they all agree that it originated in 
tracing lines round the human shadow. The first stage of the art, they say, was this, the second 
stage being the employment of single colours; a process known as "monochromaton," after it had 
become more complicated, and which is still in use at the present day. The invention of line-
drawing has been assigned to Philocles, the Egyptian, or to Cleanthes of Corinth. The first who 
practised this line-drawing were Aridices, the Corinthian, and Telephanes, the Sicyonian, artists 
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O Livro XXXV da História de Plínio constitui indubitavelmente um dos 

primeiros contributos para uma história da arte, mas, para lá do seu testemunho 

das disputas entre Egipto e Grécia sobre a paternidade da pintura a partir de fontes 

longínquas, aquilo que nos interessa aqui analisar é, não a compilação dos relatos 

mais ou menos factuais acerca dos primórdios da arte do desenho mas, sobretudo, 

uma leitura paralela que se pode extrair do seu texto a propósito do desenho 

enquanto acto fundador. Na sua descrição sobre a evolução que a pintura foi tendo 

a partir dos primeiros delineamentos da sombra humana, Plínio não emprega 

especificamente o termo “desenho”, mas evoca-o quando se refere, ora ao 

“desenho linear” (linearem), ora à “pintura monocromática” (monochromaton). O 

trajecto da arte pictórica teria, portanto, começado o seu percurso a partir do 

desenho: primeiro no traçado de uma simples linha, linha essa que definia o 

contorno exterior de uma forma que depois seria preenchida com uma mancha de 

um só tom, à maneira das sombras ou silhuetas, método que teria evoluído para o 

chamado “desenho linear”, introduzindo variações no modo desse preenchimento 

— tracejando “aqui e ali”, como se refere, o interior com diversos tipos de “linhas 

desenhadas”—  só depois se começando a experimentar o emprego progressivo de 

várias cores, entrando finalmente no domínio mais específico da pintura. Nesta 

caminhada evolutiva para a complexidade, não deixa de ser enigmática a 

referência a “desenho linear” (linearem) e a “linhas desenhadas” (linias intus) por 

comparação com “linha de contorno” (lineis circumducta). Haverá já aqui a 

referência à dicotomia elementar constituinte do desenho enquanto uma 

linguagem da linha e da mancha? Significará que o interior dos primeiros 

delineamentos terão sido progressivamente trabalhados com outro tipo de linhas 

diferentes? Linhas que apontariam para o desenvolvimento dos recursos gráficos e 

para uma sofisticação da linguagem do desenho que extravasassem a simples 

linha de contorno, como por exemplo o emprego de linhas tracejadas de contorno 

                                                                                                                                 

who, without making use of any colours, shaded the interior of the outline by drawing lines; hence, 
it was the custom with them to add to the picture the name of the person represented. Ecphantus, 
the Corinthian, was the first to employ colours upon these pictures, (…)” Cit., Plínio 77-79 em 
Bostock e Ripey (eds.) 1857, pp. 228-9. É curioso notar que noutra edição a expressão latina “iam 
tamen spargentes linias intus” é traduzida para “already adding lines here and there to the interior 
of the outlines”; Cfr., Plínio 77-79 em Rackham (ed.) 1952, pp-270-3. 
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F i g .  4  — A o r i g em do  de sen ho .  A  e vo ca ção  d o  mi to  fe i t a  em a nún c i o s  de  c o mer c i an te s  de  

dese nho s  e  g ra vu ras .  iv 

cruzado, de caracterização, de modelação ou de sombreados? A descrição não é 

clara, mas parece-nos que aponta nesse sentido ou, pelo menos, para o 

desenvolvimento do desenho ou das representações gráficas enquanto disciplina 

artística autónoma. Na realidade, a retórica do desenho, entendida como a arte da 

linha e da mancha, parece desde logo, estar enunciada nesta passagem. Devemos 

notar que expressões como “linearem”, “linias intus”, “lineis circumducta” ou 

“monochromaton” reflectem, sem dúvida, a percepção de todo um repertório 

gráfico de sinais próprios do desenho: linhas de diversas naturezas; manchas 

produzidas por linhas ou por tons mais ou menos homogéneos; manchas que 

recortam formas limitadas por linhas; marcas escuras sobre um fundo claro ou 

vice-versa; contraste de sinais ou grafias em monocromia; prevalência do tom 
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com elemento estrutural.45 

É, portanto, o desenho que se afirma como o agente motriz primordial na 

feitura de uma imagem, agente que, já a partir daqui, é enunciado como um 

elemento chave transversal para as várias artes visuais, sendo este, afinal, o 

sentido hermenêutico que desde logo se pode sublinhar da expressão “invenção do 

desenho”; a origem da pintura ou, se se quiser, a origem da imagem, passa 

irremediavelmente pela invenção do desenho. “Desenha na tua cabeça, essa é a 

primeira tela” diz-nos Le Mierre pela gravura de Prevost (veja-se Fig. 2.4). O 

primeiro gesto dessa invenção passa pois pelo desenho, primeiro por esquema ou 

idealização mental em potência que se visualiza na cabeça do criador, 

visualização que depois é experimentada, traduzida, expressa em matéria concreta 

elementar feita de riscos, traços, manchas, materializando-se e transformando-se 

assim naquilo que poderíamos designar como o primeiro enunciado da figura. Ou 

seja, o primeiro momento em que se cria e se materializa o desenho enquanto 

imagem que designa. Tudo o que depois decorre desta primeira inscrição são 

instâncias herdeiras desta acção primordial do desenho. 

Em suma, a primeira lição que podemos reter a partir da fábula de Plínio é 

que a produção de imagens — imagens da pintura, da escultura e, de uma maneira 

geral, das artes visuais — tem a sua origem em imagens desenhadas. Imagens 

que, implícita ou explicitamente, directa ou indirectamente se servem do desenho 

para a sua existência, independentemente do seu produto visual revelar a presença 

de um desenho efectivo ou de um desenho subjacente. O que significa que, nesta 

genealogia da imagem, o desenho assume sempre um estatuto ontológico. Assim, 

a expressão “invenção do desenho” ganha neste contexto maior propriedade 

porque, na realidade, invenção pressupõe uma criação humana, um sistema 

convencional, logo arbitrário, um dispositivo de interpretação e tradução que 

determina a nossa visão do mundo i.e., o modo como percepcionamos e 

representamos a realidade ou a natureza. Se o relato de Plínio nos fala da origem 
                                                

45
 É curioso notar como podemos subentender já aqui os elementos básicos para uma 

delimitação de desenho, recuperando a definição que dele faz Philip Rawson no início do seu 
ensaio clássico: “desenho é tom”; [“Drawing I take to mean: that element in a work of art wich is 
independent of colour or actual three-dimensional space, the underlying conceptual structure 
which may be indicated by tone alone” (Rawson 1969, p.1)]. 
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do desenho, a lição que dele queremos sublinhar é sobretudo o desenho como 

origem, ou seja, a sua natureza fundacional nas estratégias de figuração. Não é por 

acaso que o mito pliniano é invariavelmente tomado para a origem do desenho, da 

pintura, mas também do retrato, da medalhística, do baixo-relevo, da skiagrafia 

(representação pela sombra) ou até mesmo da arte. Quando nos referimos, 

portanto, a imagens desenhadas, estamos a assumir esse carácter fundacional que 

o desenho tem na criação de imagens, independentemente da sua natureza ou 

tipologia. 
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2- A invenção da figura 

A segunda lição desta história de Plínio está associada à presença da sombra. A 

construção do mito da origem do desenho e da pintura, fundando a sua génese no 

acto de circunscrição da sombra humana, pode encontrar raízes numa justificação 

bem mais terrena. Roberto Casati (2000, p.155) lembra justamente a este 

propósito a possibilidade de que os primórdios da pintura narrados por Plínio 

possam ser explicados à luz do seu contacto com a antiga pintura egípcia e grega 

que abundavam em frescos e vasos, povoados de silhuetas pretas, caminhando em 

perfil que, como as sombras, eram monocromáticas e sem detalhes internos e daí 

o seu nome em grego — skiagraphia ou pintura de sombras. Contudo, um mito 

carrega sempre consigo uma outra verdade subliminar. A sombra que se projecta 

numa superfície pode de facto ter constituído um dos primeiros modelos 

inspiradores da representação pictórica. As referências à sombra, enquanto 

expediente da figuração na antiguidade, fundam-se certamente da tradição oral, 

adornada pelo mito e pela fábula como formas de explicação. A versão pliniana 

(ibidem, Capítulo 5 e 43) não é, aliás, inédita, sendo revisitada e reconfirmada em 

mais duas variantes oriundas de textos de Quintiliano de Athenagoras. Esta 

persistência impele-nos a reflectir um pouco mais no papel da sombra enquanto 

agente motriz para a figuração na cultura clássica. 

O orador romano Marcus Fabius Quintilianus (ca. 35 – ca. 100), numa 

passagem da sua obra sobre retórica, Institutio Oratória, Livro X, Capítulo 2, § 7, 

(ca. 95), refere como a arte de discursar deve saber ultrapassar a mera imitação 

dos cânones retóricos instituídos, tal como a arte da pintura soube evoluir do seu 

nível mais elementar: 

“[se devêssemos todas as nossas conquistas à imitação] (...) a arte da 
pintura estaria restrita ao acto de traçar uma linha em redor da sombra 
projectada pela luz do sol”.46   

                                                
46

 Tradução nossa a partir de Quintilianus ca. 95, em Butler (ed.) 1968, pp. 77-9. 



Da sombra à figura 

62  

Quintilianus critica o conhecimento e o progresso assente apenas na imitação, 

enaltecendo a capacidade humana na invenção e criatividade. Para além da 

comparação circunstancial, a passagem também nos confirma que a origem da 

pintura se baseia na acção de circunscrever uma forma; e que essa acção 

primordial nasce do exercício de circunscrição da sombra, neste caso numa 

variação solar à luz artificial de Plínio o que, do ponto de vista da representação 

através da sombra, tem implicações significativas —  em posição adequada, as 

sombras projectam-se com o mesmo tamanho dos objectos que as produzem, ao 

contrário de uma fonte luminosa de distância finita que amplia sempre a sua 

sombra.47 

Em Legado aos Cristãos, (ca. 176-7), o filósofo cristão ateniense 

Athenagoras (ca. 133-190), referindo-se no seu Cap. XVII ao facto de as 

representações dos deuses nos templos serem uma invenção recente, dá-nos 

notícia de mais uma versão sobre os primórdios da fabricação de imagens:  

 “(...) o desenho de contorno foi inventado por Sáurias ao riscar a 
sombra de um cavalo ao sol; a pintura por Crato ao pintar a óleo os 
contornos de um homem e uma mulher sobre uma superfície branca; e a 
arte de fazer figuras em relevo foi inventada por Koré, a qual, estando 
apaixonada por um rapaz, traçou a sua sombra numa parede enquanto ele 
dormia e o pai dela, que era oleiro, encantando-se com a exactidão da 
semelhança extraiu o seu desenho e encheu-o com barro (...)”.48 

Temos pois aqui uma combinação das duas versões anteriores de Plínio e 

Quintiliano, sendo que agora o desenhador tem um nome, Koré (ou Core, segundo 

outras fontes) e o objecto desenhado está a dormir, o que constitui um dado 

adicional importante já que o requisito da imobilidade é, neste episódio, 

fundamental para a fixação da imagem pelo desenho. Seja como for, a sombra 

projectada é sempre o veículo de mediação que permite despoletar a  

                                                
47

 Sobre os efeitos das sombras na sua relação com a distância dos focos luminosos e a posição 
dos objectos em relação ao plano de projecção veja-se Stoichita 1997 (pp. 128-131 e passim) e 
Cassati 2000 (pp. 191-193). 

48
 Tradução nossa a partir de Athenagoras ca. 176-7, em Roberts e Donaldson (eds.) 1956, p. 

136. 
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F i g .  5  — A  o r i ge m do  de senh o  e  a  i nve nç ão  da  f i gu r a .  v 

representação.  

Aquilo que retemos destas várias versões é a ideia de que a imagem de uma 

pessoa, de uma coisa ou de um objecto ou, generalizemos, da realidade — de uma 

realidade — é convertida em figura que representa esse objecto, pessoa ou 
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realidade pela simples consideração de um dispositivo de sombras. O dispositivo 

permite a apreensão da sombra do objecto, pela coisificação da sombra em figura, 

reproduzida pelo desenho em entidade autónoma. Esta passagem da simples 

sombra à reprodução da sombra pela linha que lhe decalca o contorno é 

determinante. Casati sublinha igualmente esta ideia quando enfatiza que traçar 

uma linha à volta da sombra “transforma a sombra”; ela deixa de ser vista como 

uma sombra para ser vista como uma forma cinzenta ou uma espécie de tábua 

recortada. Torna-se qualquer outra coisa; deixa de ser a sombra do retratado para 

se materializar numa mancha na parede e transformar-se numa entidade com vida 

própria. “Se a sombra fez nascer a pintura, fê-lo graças a uma linha que a 

separava da luz. E foi então aí que a linha continuou com a sua vida própria”.49  

A linha — ou se quisermos, o desenho — foi a entidade que permitiu “descolar” a 

representação da sua coisa representada, neste caso, a figura da sua sombra. Essa 

figura adquiriu um estatuto autónomo no momento em que ganhou uma forma 

própria, ainda que coincidente com a da sombra; forma própria — ou figura — 

materializada pelo delineamento da linha.  

Atendamos novamente às duas categorias enunciadas no relato de Plínio a 

propósito da invenção do desenho: linearem e monochromaton. É admirável notar 

que estão já aqui subentendidos aqueles que seriam tidos como os dois elementos 

clássicos mais basilares do desenho: a linha e a mancha. No “desenho linear” e na 

“mancha monocromática” que Plínio nos refere, vislumbramos uma primeira 

aproximação ao desenho, entendido como sistema reconduzido à articulação dos 

dois conceitos essenciais de linha e mancha, estando a linha indubitavelmente 

ligada à ideia de circunscrição, contorno, delimitação e a mancha à do 

preenchimento, textura ou valor. São dois conceitos complementares e ambíguos, 

mas ainda assim determinantes e operativos no desenho. Um liga-se ao outro 

como faces inseparáveis da mesma moeda: uma linha pode definir uma forma, 

uma fronteira ou, no limite, uma separação entre zonas ou manchas e uma mancha 

                                                
49

 Casati sugere mesmo que o leitor experimente fazer o exercício prático de contornar com 
uma caneta o limite de uma sombra: “Tem de se tentar fazer a sequência para perceber um 
fenómeno que não pode ser imaginado (...) tem um impacto visual tremendo”. Cfr. Casati (2000, 
pp.164-166) 
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pode ser definida por ocupações espaciais ou recortes que a delimitem i.e., por 

linhas implícitas ou explícitas que lhe dêem forma; a própria mancha pode ser 

determinada por acumulação e justaposição de linhas, traços, riscos, grafias; 

aquilo que distingue a forma e o fundo, o positivo e o negativo é determinado por 

estes dois elementos puramente convencionais. Do ponto de vista da teoria da 

representação este dado é determinante: na realidade, não existem linhas na 

natureza; não existem formas riscadas que são preenchidas por manchas de valor, 

textura ou tom. Aquilo que existe é a tradução da natureza em linhas e manchas, 

ou seja, a invenção e assunção de um sistema que permita interpretar e entender a 

natureza através de sinais vertidos em linhas e manchas. Tradução essa que deriva 

de um desejo ou desígnio de nomearmos as coisas da natureza, de as 

classificarmos, de as ordenarmos ou de lhe atribuir sentido através de, 

genericamente, palavras, sons, gestos, símbolos, ou, no caso dos sistemas visuais 

e das imagens, de lhe atribuirmos uma figura. A linha e a mancha são, pois, 

marcas que se convertem em inscrição significante a partir do momento em que 

reconhecemos nelas um símbolo pictórico, i.e., uma figura que permite denotar 

visualmente uma qualquer coisa; uma qualquer realidade.  

O conceito de figura e o desígnio da figuração, que é sempre consubstanciado 

numa imagem, enquadra-se precisamente num esforço permanente de procura de 

entendimento e interpelação daquilo que nos rodeia. Neste sentido, uma figura — 

a figura — resulta de um processo de tradução e está dependente da consideração 

de linguagens ou da invenção de convenções, de marcas significantes, de sentidos 

visuais que são sempre culturalmente determináveis e contextualizáveis. E essa 

tradução determina não só os modos pelos quais descrevemos o mundo, mas 

também a visão que dele temos. Este é, efectivamente, o princípio da 

representação. Assim, a história de Plínio relata-nos não apenas a origem  da 

pintura mas, em última instância, a origem da representação. 

 

 



Da sombra à figura 

66  

3- A invenção da representação 

O amor e a preservação da memória são, sem dúvida, os estímulos causadores que 

estão na origem desta celebrada invenção. É, no fundo, o desejo em reter na 

memória a presença do seu amado que impele a jovem a criar um substituto seu 

— uma imagem — que lhe recorde o seu companheiro; substituto esse que é 

materializado num artefacto intencionalmente produzido pela acção humana a que 

chamamos desenho. O desenho substitui, portanto, a sua presença; o contorno 

desenhado faz recordar a figura do jovem; a linha configura a sua imagem; torna 

presente a sua aparência; (re)presenta-o. Chegamos, pois, ao âmago da questão de 

fundo que queremos evidenciar. A evocação desta história e de toda a iconografia 

que lhe está associada lembra-nos que, na realidade, aquelas imagens falam-nos 

não tanto da origem do desenho ou da pintura, mas, acima de tudo, da origem da 

representação. A sombra delineada de um corpo constitui, portanto, uma 

referência matricial da figura desse corpo, que, por ser contornada, sublinhada, 

efectivada em marca, o transforma em figura desenhada, coisa autónoma, retida 

agora num suporte material concreto — um outro corpo — que, todavia, mantém 

 

 

F i g .  6  — D i bu tad e  ou  a  i nv enç ão  da  r ep r ese n t açã o :  p re se nça  e  au sên c i a ;  ( r e )p re sen ta ção .  vi 
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uma ligação directa com o referente que lhe deu origem. Assim, alem de ilustrar a 

“invenção” da representação, a história de Dibutades ilustra, sobretudo, a vocação 

representacional do desenho. 

Não sabemos as circunstâncias da invenção. Isto é, se Dibutades fez a 

circunscrição da figura dum impulso, ao observar a sombra do seu amado na 

parede; ou se foi buscar uma tocha para o fazer. Também não é importante porque 

aquilo que sabemos basta-nos: a representação tem origem na sombra; na acção de 

a contornar e de lhe extrair o contorno, de sublinhar uma figura. 

Mas, em bom rigor, não é tanto na sombra em si, mas na consideração de um 

dispositivo de sombras. Este é que é o verdadeiro responsável pela representação. 

É, pois, o dispositivo, enquanto agente da figuração, que nos interessa aqui 

sublinhar. É o dispositivo, com as suas possíveis variáveis, que determina a 

configuração que a sombra pode tomar em cada uma destas versões: se a 

configuração produzida resulta da relação posicional entre o objecto e o plano de 

projecção, consoante este esteja paralelo (a uma parede) ou oblíquo (ao chão), ou 

ainda, se resulta do foco luminoso, consoante esteja a uma distância finita (numa 

vela) ou infinita (no sol), configuração essa que em qualquer dos casos estabelece 

sempre uma equivalência entre o objecto e a figura desenhada pela sua sombra, 

esteja esta a uma escala igual ou ampliada, proporcionada ou distorcida. O 

dispositivo de sombras proclama aquele que será o traço distintivo que estará, 

enfim, na base dos sistemas de representação: o princípio da projecção. 

 

 

O princípio da projecção e o princípio da semelhança 

A ideia de projecção é, quanto a nós, o núcleo central de qualquer sistema de 

semelhanças (leia-se, aqui, representação). É pela projecção que estabelecemos as 

correspondências entre objecto e imagem; entre percepção e representação. Tanto 

em sentido literal — como é o caso das sombras da fábula de Plíneo — como em 

sentido metafórico — como são as sombras da alegoria de Platão50 — os sistemas 

                                                
50

 Cfr. Platão  c.380-370 a.c., pp. 317-362 (“A alegoria da caverna”, Livro VII de A 
República). 
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de projecção constituem-se como poderosos dispositivos de correspondência, de 

equivalência, de analogia, de semelhança. O princípio da projecção carrega 

sempre consigo todas estas dimensões e, por isso, é quase naturalmente 

assimilado como um sistema de referência ideal. Reconhecemos por afinidades, 

identificamos por analogias, aprendemos por imitação. Assim, se a denotação, 

enquanto corpo de referência ou de significação, for baseada em sistemas que 

assentem ou que explorem as relações de parentesco, de familiaridade, de 

conformidade é naturalmente mais propensa a admitir sistemas de projecção que, 

com mais propriedade se adequam àquelas relações. Os sistemas de projecção, 

tornam-se quase, portanto, sistemas de denotação naturais. A linha que Dibutades 

traçou denota o seu amado porque essa linha traduz uma correspondência de 

formas fruto de uma projecção. 

Quando consideramos a representação no desenho ou, em sentido mais lato, 

nas imagens, as relações de semelhança estabelecem-se invariavelmente como 

consequência de um princípio de projecção. A equivalência de formas entre a 

imagem vista e imagem desenhada deriva de uma equivalência entre uma 

projecção visual (que percepciona as formas) e uma projecção geométrica (que 

subentende ou estrutura essas formas). 

 

Consideremos a projecção na geometria. Em geometria, um sistema de 

projecção é um sistema de correspondências e de relações congruentes entre 

objectos (estruturas como pontos ou linhas) e respectivas imagens. A congruência 

deriva de um conjunto de postulados da projecção que prevêem: um centro (ou 

foco) de projecção, a distância finita ou infinita (transformando a projecção em 

radial ou cónica, ou em paralela ou cilíndrica); raios ou rectas projectantes; e uma 

superfície de projecção (plana ou curva); bem como outras variáveis possíveis 

como a direcção, e a orientação destes elementos. As projecções podem acontecer 

no espaço (a três dimensões) ou no plano (a duas dimensões). Todas as 

transformações geométricas que relacionam o objecto com a sua imagem — 

homologias, homotetias, afinidades, rotações, translações, etc. — são formas de 

projecção que estabelecem inequivocamente uma relação de semelhança. Em 

qualquer uma destas modalidades de projecção, em cada processo de 

transformação subsumido a um princípio projectivo, existe sempre uma 
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correspondência ponto-a-ponto que garante uma semelhança entre estruturas; 

entre objecto e imagem. Existe, portanto, intrínseco ao princípio de projecção um 

princípio de semelhança. 

A semelhança projectiva compreende, portanto, um universo de relações bem 

delimitado por um corpo de regras e princípios — por convenções — que 

prescrevem claramente as condições pelas quais um objecto se relaciona como 

uma imagem; uma convenção segundo a qual uma imagem se “assemelha” a um 

objecto.51 A natureza de uma imagem como um desenho é, em muitos aspectos, 

uma natureza espacial, i.e.: uma relação de formas que se organizam no 

rectângulo de uma folha; o modo como se distribuem e se estruturam 

espacialmente nessa área; a maneira como os vários tamanhos se confrontam com 

os diversos lugares; como linhas, manchas e formas se combinam ou justapõem; 

se aproximam ou afastam. Uma imagem figurativa desenhada é, portanto, 

invariavelmente, uma composição, um complexo de figuras, feitas de tamanhos e 

lugares — de (geo)metrias — que se podem articular de forma densa, ambígua, 

indeterminada, mas que estabelecem relações de equivalência com outras formas 

e figuras por processos projectivos. São, enfim, essas equivalências que geram 

semelhanças.52 

Ora, quer nas artes visuais, quer nas mais diversas práticas e modalidades da 

representação por imagens, a generalidade dos sistemas de representação, usam de 

alguma forma, com mais ao memos rigor, com mais ou menos sofisticação, com 

                                                
51

 Como é obvio, num sistema projectivo, a um só objecto pode corresponder uma infinidade 
de imagens, desde, por exemplo, a imagem mais “correcta” em perspectiva à anamorfose mais 
“distorcida”; ou, como nota Gombrich no exemplo citado a propósito dos “gates” (1960, Cap. VII, 
Sec. IV; veja-se igualmente, nota 27). Contudo, ainda que a projecção admita eventuais paradoxos 
ou ambiguidades, trata-se de considerar um sistema onde estejam estabelecidas inequivocamente 
as condições para a ocorrência de uma relação de semelhança. Assim, o princípio projectivo 
configura um princípio de denotação que responde à grande objecção de Goodman em considerar 
o critério da semelhança para a representação: objecção que decorre de deixar livre o critério da 
semelhança. A semelhança decorrente de um sistema projectivo corresponde, portanto, a um 
sistema que diz sob que condições uma “imagem x partilha propriedades comuns com o objecto 
y”, ou seja, que fixa os critérios segundo os quais “x se parece, se assemelha ou é similar a y”. 

52
 Sobre os vários sistemas de representação baseados nos princípios projectivos e nas suas 

variações em termos de topologia e regiões ou lugar enquanto imagem elementar veja-se o 
sistemático estudo de Willats (1997).  
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mais ou menos ingenuidade, com mais ou menos manipulação, com mais ou 

menos subversão, uma qualquer forma ou variação de um sistema projectivo. A 

representação pictórica ou a representação gráfica está irremediavelmente 

comprometida com sistemas ou dispositivos de projecção. 

Muito sumariamente, reconhecemos uma coisa, porque a coisa se ajusta à 

figura que fixamos para essa coisa por um processo projectivo. Quando reconheço 

um rosto numa nuvem estou a projectar uma figura nesse objecto. Da mesma 

forma, quando digo “este retrato é parecido contigo”, estou também a projectar a 

figuração de um rosto num desenho. A metáfora da sombra constitui uma 

ilustração exemplar do conceito de figura aplicado às variadíssimas formas de 

representação visual. Existe uma equivalência projectiva entre a sombra de um 

objecto e a figura desse objecto: primeiro porque há uma coincidência física, 

material, indexial entre os dois; mas depois, quando a sombra se vai embora, 

permanece o delineamento, isto é, a figura do objecto materializada num desenho 

que lhe faz referência na inscrição dessa marca. Esta equivalência está, portanto, 

na origem da relação de referencialidade que ocorre quando se faz corresponder a 

sombra de um objecto e a figura do mesmo objecto. Ou se se quiser, na 

correspondência entre as múltiplas figuras  que podemos reter na percepção de um 

objecto e as múltiplas sombras que esse objecto pode projectar e desenhar sobre 

uma superfície. Além de ser uma correspondência literal, física, geométrica, é 

também uma correspondência perceptiva e psicológica, que permite reter a 

memória do seu objecto em consequência duma projecção: sombra projectada, 

projecção visual e projecção mnemónica. 

 

 

Semelhança, projecção e óptica 

A geneologia do desenho narrada nesta história está, portanto, irremediavelmente 

ligada à representação. Ou seja, à  invenção de um dispositivo para materializar 

uma imagem. Trata-se, como dissemos, de um dispositivo de projecção. 

Dispositivo que envolveu a construção de todo um aparato: providenciar uma 

vela; projectar luz para uma parede; colocar um rosto de perfil, imóvel, interposto 
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F i g .  7  — (à  e sq . )  “L ’ O r i g i ne  de  l a  P e i n tu r e  ou  l es  Po r t r a i t s  à  l a  Mode ” .  (à  d i r . )  “T he  F i r s t  
Nega t i v e ” .  vii 

entre a vela e a parede; considerar a sua sombra projectada; e, por fim, a partir 

dela, produzir marcas... realizar um desenho. Podemos pois, ainda, admitir nesta 

história uma derradeira invenção: o aparato de sombras de Dibutades constitui, na 

verdade, o primeiro dispositivo óptico que conhecemos. Temos o foco, o objecto, 

o plano de projecção e a imagem. Temos todo o sistema projectivo inerente a um 

dispositivo óptico. O dispositivo projectivo considerado por Dibutades permite, 

pelo desenho, captar a sombra, fugidia e multiforme. Ao ser desenhada a sombra 

ganha individualidade, desvincula-se do corpo que a gera, ganha o estatuto 

autónomo de figura. A projecção capta a semelhança. Se a noção de figura é 

absolutamente determinante para uma teoria da representação, a de projecção é 

central para a sua relação com a semelhança. 

O princípio da semelhança projectiva que encontramos na sombra é, afinal, 

da mesma ordem da que encontramos numa projecção perspéctica, numa 

projecção especular ou numa projecção óptica. Trata-se do mesmo mecanismo de 

reflexão ou de reprodução da realidade — de uma realidade projectada. 

Aparentemente, o desenho riscado por Dibutades é uma figura de terceira ordem, 
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F i g .  8  — Re t ra to  e m  s i l h ue ta  de  W i l l i a m  H .  F ox  T a bo t ,  co m se te  a nos .  18 07 .  viii 

porque é uma figuração gráfica decalcada da figura da sombra, ela já um 

sucedâneo projectado da figura do corpo original. Contudo, no final, estabelece-se 

entre desenho e objecto original uma relação congruente de correspondência 

biunívoca. O que temos pelo meio é apenas mediação: projectiva, óptica. 

Se a sombra de um corpo é, por natureza, uma entidade inconstante e 

mutável, o desenho riscado a partir desta afirma-se como uma pegada perene na 
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superfície por onde passou, marcando nesse instante, pelo traço, a figura desse 

corpo, suspenso naquele momento perceptivo. Sem este gesto de traçar, marcar, 

incidir sobre uma imagem projectada (a sombra), o desenho  não se efectiva. E, 

por este gesto, chegamos à marca distintiva que, para além da natureza projectiva, 

caracterizará o desenho através de um dispositivo óptico: a sua natureza indexial. 

 

A ideia de intervir sobre a projecção, de tocar directamente na imagem pela 

qual se vai representar, de riscar sobre ela, de a delinear é absolutamente central 

naquilo que define um dispositivo óptico para o desenho. Por um lado, é a 

projecção óptica que garante a congruência métrica e a semelhança. Mas por 

outro, é o toque, a marca, a pegada, a gravação — a acção táctil de delinear — 

que permite efectivar a figura. Diríamos, que permite gravar, imprimir, decalcar. 

Observe-se novamente a Fig. 5. Aquilo que vemos aqui é a evidência deste 

gesto táctil primordial do traçar: a ponta a traçar directamente sobre a imagem, 

em contacto directo com a sombra; a marcar a figura, como se estivesse a seguir 

um molde. E este é o mesmo fenómeno que se passa com o acto de riscar sobre a 

imagem reflectida pelo prisma de uma câmara lúcida ou sobre a imagem 

projectada pela lente de uma câmara escura. Este é o acto primordial da apreensão 

da figura, da sua captação pelo delineamento do contorno ou por aquilo que 

Alberti considerou como o primeiro elemento da construção de uma imagem: a 

circunscrição.53 Mas aqui, a circunscrição tem uma carácter não tanto de 

apreender um contorno aparente duma imagem distante, mas mais o de fixar um 

contorno real, pelo decalque do contacto directo com a imagem. E daí, o seu 

carácter indexial.  

Recuperando a terminologia proposta por Peirce para a classificação dos 

signos,54 temos, assim, um desenho icónico, que resulta duma “relação de 

semelhança” por causa da matriz projectiva, mas temos também um desenho 

indexial, que resulta duma “conexão física” com a projecção através da  

                                                
53

 Cfr. Alberti 1435 em Villa n1999, pp. 93-94 e em Sinisgalli 2011, (Livro II, nº30 e 31 
respectivamente) ou veja-se, mais adiante, nota 108. 

54
 Cfr. Peirce 1932. 
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F i g .  9  — “ I m i ta t i on  o f  P r i n t i ng ” .  Pho to gen i c  D ra w i ng .  ix 

circunscrição. Eis, então, as marcas que desde já se podem antever na 

representação com dispositivos ópticos em imagens desenhadas: a projecção e a 

circunscrição; a semelhança e o traçado; a “imitação” e a “impressão”; o ícone e o 

índice. 

A ambivalência icónica e indexial das imagens desenhadas a partir de 

projecção óptica é uma característica que é comum a imagens de outra natureza 

cuja origem também advém de uma imagem latente: referimo-nos à fotografia. 

Não é por acaso que a história dos dispositivos ópticos começa a desenvolver-se 

com o advento da perspectiva na Renascença e culmina com a invenção da 

fotografia no séc. XIX. Termina quando a imagem deixa de ser fixa pelo desenho 

e passa a ser fixa por uma solução química. Nada mais apropriado, então, do que 

recordar uma imagem que William Henry Fox Talbot, ensaia para seu livro The 

Pencil of Nature, a primeira publicação da história a incluir fotografias impressas. 

Trata-se, precisamente, duma amostra dum “desenho fotogénico”, como então lhe 

chamava, que pretendia demonstrar as virtualidades de reprodução do novo 

médium, apropriadas tanto para a imitação quanto para a impressão (Fig. 9). O 

processo fotográfico desenvolvido com as heliografias de Joseph Nicéphore 
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Niépce (1765-1833), com os daguerreótipos de Daguerre e com os caleótipos de 

Talbot representa o culminar de uma longa história. História que começa com o 

acto primordial de traçar uma sombra no desígnio de captar e fixar a realidade 

visual. A história dos dispositivos ópticos para o desenho começa com esse acto e 

acaba com os “desenhos fotogénicos” ou com “o processo pelo qual objectos 

naturais podem ser produzidos delineando-se a eles mesmos, sem a ajuda do lápis 

do artista”.55 Recordemos, por isso, a experiência que este pioneiro da fotografia 

teve com dois dos mais significativos dispositivos que iremos abordar, narrada 

pelo próprio em 1844 na introdução da obra sobre a consagração do seu “lápis da 

natureza”: 

 

“Nos primeiros dias de Outubro de 1833, enquanto me deleitava nas 

margens do Lago Como em Itália, fazendo desenhos com a câmara lúcida 

de Wollaston ou dito de outra forma, tentando fazer, sem contudo ter a 

mínima hipótese de sucesso dado que, sempre que tirava o olho do prisma 

— no qual tudo parecia belo — constatava que o meu lápis traiçoeiro 

apenas deixava visíveis uns traços melancólicos sobre o papel. Após várias 

tentativas falhadas eu pus de lado o instrumento pois chegara à conclusão 

de que o seu uso requeria um conhecimento prévio sobre desenho o qual 

infelizmente não possuía. Lembrei-me então de tentar um método que 

experimentara alguns anos antes. O método era usar uma câmara obscura e 

projectar as imagens focadas para um papel translúcido sobre o vidro do 

instrumento. (...) Meditava na beleza insubstituível das imagens picturais da 

natureza que as lentes da câmara obscura projectavam sobre o papel no seu 

foco: imagens encantatórias, criações do momento destinadas a fugazmente 

desaparecerem. Foi durante estes pensamentos que uma ideia me ocorreu... 

que maravilhoso seria se fosse possível imprimir estas imagens naturais de  

                                                
55

  “Some Account of The Art of Photogenic Drawing, or the Process by wich Natural Objects 
May Be Made to Delineate Themselves Withot the Aid of the Artist’s Pencil”, foi o título de W. H. 
F. Talbot da sua comunicação proferida perante a Royal Society em Londres a 31 de Janeiro de 
1839 e da primeira publicação separada da história sobre a fotografia (London: 1839). 



Da sombra à figura 

76  

 

F i g .  10  —  W .  H .  F .  T a l bo t ,  Vi l l a  Me l z i ,  5 th  O c t .  183 3  (de s enhad o  co m  câ ma ra  l ú c i da ) .  x 

 

F i g .  11  —  (à  es q . )  Dav e  W i se ,  Mon te  C res one  se en  f r om f ro m V i l l a  Me l z i  a f te r  W .  H .  F .  
T a l bo t  S ck e t ch .  (à  d i r . ) :  W .  H .  F .  T a l b o t ,  Mo n t e  C res sone ,  see n  f ro m V i l l a  Me l z i ;  18 33 ,  

g ra f i t e  s /  pape l  ( de senh ado  c om  câ mar a  l úc i d a ) .xi 

forma durável e fixa-las num papel!” 56 

                                                
56

 “One of the first days of the month of October 1833, I was amusing myself on the lovely 
shores of the Lake of Como, in Italy, taking sketches with Wollaston's Camera Lucida, or rather I 
should say, attempting to take them: but with the smallest possible amount of success. For when 
the eye was removed from the prism—in which all looked beautiful—I found that the faithless 
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Foi, portanto, a frustração de Talbot com o uso das suas câmaras no desenho que, 

felizmente, o impeliram a desenvolver um método para fixar quimicamente as 

imagens sobre papel. Ironicamente, a sua inabilidade no desenho e a sua 

ingenuidade na representação contribuíram para uma das mais profundas 

revoluções nas práticas de representação. Pelo menos até ao advento da fotografia, 

a representação e a criação de imagens foram um domínio que pertenceu quase 

em exclusivo aos artistas. E nesse domínio, o desenho persistiu sempre com a sua 

vocação representacional, participando nos vários sistemas de descrição visual da 

realidade. Será, então, esta visão retrospectiva por um desenho implicado com a 

mediação óptica, a tarefa que nos irá ocupar a partir daqui. 

A premissa óptica que começámos por referir no prólogo do nosso trabalho 

— o pressuposto de um mundo visto através de lentes —, que domina a nossa 

cultura visual e que consequentemente condiciona os nossos padrões de 

semelhança, exige esse exame retrospectivo mais atento pelos paradigmas da 

imagem que se desenvolvem entre os dois marcos fundamentais onde tudo se 

joga: do séc. XV ao séc. XIX. 

 

                                                                                                                                 

pencil had only left traces on the paper melancholy to behold. / After various fruitless attempts, I 
laid aside the instrument and came to the conclusion, that its use required a previous knowledge of 
drawing, which unfortunately I did not possess. / I then thought of trying again a method which I 
had tried many years before. This method was, to take a Camera Obscura, and to throw the image 
of the objects on a piece of transparent tracing paper laid on a pane of glass in the focus of the 
instrument (...). And this led me to reflect on the inimitable beauty of the pictures of nature's 
painting which the glass lens of the Camera throws upon the paper in its focus—fairy pictures, 
creations of a moment, and destined as rapidly to fade away. / It was during these thoughts that 
the idea occurred to me...how charming it would be if it were possible to cause these natural 
images to imprint themselves durably, and remain fixed upon the paper!” Cit., Talbot (1844-46, 
pp. 5-8) 
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“Perspectiva é uma palavra latina que significa ver através de” 

Albrecht Dürer, 153257
 

 

 

 

 

A frase de Dürer que abre o importante estudo de Panofsky sobre a perspectiva 

(Die Perspecktive als “Symbolische Form”) — mas sobretudo a ideia de “ver 

através de” — carrega consigo um estranho fascínio e inquietação no que toca ao 

entendimento dos modelos que dispomos para representar a realidade através de 

imagens. Fascínio, pela clareza pela qual expõe os pressupostos da representação 

visual, sempre dependentes de mecanismos ou dispositivos de visualização e de 

tradução figurativa, sejam eles de ordem formal, conceptual, técnica ou estética. 

Inquietação, pelas consequências que este pressuposto convoca. Efectivamente, o 

sentido lato da ideia de “ver através de” não é extensível apenas àqueles 

dispositivos perspécticos ou regras geométricas que revolucionaram a história das 

representações pictóricas a partir do Renascimento, mas pode envolver a abertura 

mais vasta a muitas outras perspectivas, ou seja, a múltiplas e variadas formas 

pelas quais as imagens são formuladas, construídas e apresentadas nos seus 

possíveis modos de representação. Aquilo que no fundo esta ideia implica é que 

as práticas de representação pressupõem sempre um princípio de mediação: um 

sistema, um processo de filtragem pelo olhar, uma visão comprometida com um 

dado quadro de referência ou com uma determinada visão do mundo, afinal, 

comuns a qualquer modelo de construção de imagens ou a qualquer dispositivo de 

representação — e igualmente comuns aos processo idênticos e interdependentes 

da própria percepção da realidade e, concomitantemente, da fruição e 

interpretação de imagens. Ver e representar apresentam-se como instâncias 

interdependentes que pressupõem processos e quadros de referência de ordem 

cultural, histórica, estilística ou outra. A perspectiva pode, portanto, ser tomada, 

quer num sentido literal, quer metafórico, como uma imagem tornada produto de 
                                                

57
  A. Dürer, Underweysung der Messung, 1532 em Panofsky 1927, p. 31. 
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uma percepção, de uma mediação ou de uma construção determinada.  

Por outro lado, os problemas que estão envolvidos na diversidade das 

representações por imagens, e em particular no desenho, além de equacionarem 

aqueles princípios gerais, carregam igualmente consigo uma questão comum 

primordial  que se relaciona com a própria ontologia da representação: o que é 

que, afinal, faz de uma imagem uma representação de qualquer coisa?; quais os 

princípios que sustentam a evidência de que “aquela imagem faz referência a este 

ou aquele objecto”?; ou, se quisermos, qual o critério que nos permite dizer que 

um desenho representa isto ou aquilo? A causa dominante habitual para a 

representação, já o dissemos — que tem a sua origem longínqua  na tradição 

clássica da mimése ou da imitação, e na qual assenta, com mais ou menos 

persistência, toda a evolução da cultura visual ocidental —, tem apresentado o 

conceito de semelhança, enquanto dispositivo referencial, enquanto critério de 

nomeação ou representação da realidade, enquanto a fonte da qual derivam muitas 

das respostas àquelas questões. Durante múltiplos períodos, mas 

fundamentalmente desde o Renascimento até ao Romantismo, que a Arte pictórica 

é sobretudo uma “Arte da representação”. E o princípio subjacente a esta ideia é a 

de que a arte funciona como uma duplicação da realidade, um espelho de coisas e 

acontecimentos, uma imagem do mundo que é construído na base de relações de 

analogias e similaridades. 

Como referimos no prólogo do nosso estudo, a nossa abordagem ao problema 

da semelhança parte da premissa do modelo óptico. Ou seja, parte de um dado 

adquirido: o da constatação de que o paradigma de representação que triunfou na 

cultura visual ocidental assenta no modelo óptico de um mundo visto através de 

lentes. Modelo esse que se implementa definitivamente com a emergência da 

cultura fotográfica, mas que tem origens bem anteriores. De facto, o 

desenvolvimento desse paradigma visual forma-se numa era pré-fotográfica, na 

baliza temporal entre a invenção da perspectiva e a invenção da fotografia 

propriamente dita. Esse paradigma de visão é aquele que põe o sujeito no centro 

do mundo, encarnado num olho fixo e imóvel, que espreita a realidade através de 

uma moldura ou janela. Que melhor imagem para ilustrar esse paradigma do que 

aquela de Leonardo (Fig. 12) que coloca um observador virtual dentro do próprio 

olho a escrutinar o mundo exterior. É uma imagem poderosa, de alguém que se 
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interroga sobre o mistério de como será a recepção mais pura e directa da natureza 

vista dentro da câmara obscura primordial: o próprio olho humano. Mas é, ao 

mesmo tempo, uma imagem que tem subjacente o manifesto de um modelo de 

representação: o de pôr em contacto o que há de comum na visão natural  e na 

correspondente representação artificial, inspirando modalidades convencionais de 

representação assentes no modelo geométrico da perspectiva, mas também no 

modelo óptico, materializado na concepção de um olho artificial, do qual o 

exemplo da câmara obscura é o símbolo mais recorrente.58 Esta passagem está, de 

resto, bem ilustrada numa gravura posterior, de Jean-Antoine Nollet, que, nas suas 

lições de física experimental, expõe exemplarmente esta relação de forma 

sequencial (ainda, Fig. 12). O modelo óptico de “ver através de” lentes, está já aí 

enunciado e é a consequência desse longínquo desígnio de fazer corresponder de 

forma ajustada a visão natural do olho humano com as figurações construídas pelo 
                                                

58
 Olho artificial tem, aqui, uma aplicação metafórica, referenciando os dispositivos ópticos 

em sentido lato. No entanto, o “olho artificial” foi de facto a designação dada a um aparato comum 
a partir do séc. XVII nos gabinetes de física, cujo objectivo era o de demonstrar o funcionamento e 
as propriedades do sistema ocular, equiparável a uma câmara obscura. A “figura 3” da prancha de 
Nollet (em baixo) ilustra um desses exemplares (Fig. 12). Nada tem que ver, portanto, com as 
próteses oculares.  



Ver através de 

84  

desenho ou pela pintura. Ou, de anular o mais possível as diferenças entre a 

imagem da percepção ocular e a imagem da representação pictórica. Este olho 

artificial, que visa corresponder a esse desígnio, será, pois, o objecto desta 

segunda parte. 

 Assim, o objectivo dos três capítulos que se seguem é o de referenciar os 

dispositivos ópticos que se apresentam como veículos geradores de semelhança 

no desenho, à luz desses princípios. Destes, consideramos dois grandes conjuntos: 

o da câmara obscura e o da câmara lúcida. Mas consideramos ainda um terceiro 

conjunto — capítulo pelo qual começamos — e no qual agrupamos os restantes 

aparatos que, de alguma forma, impliquem uma relação com a óptica, ou, por 

outras palavras, subentendam um conceito de ponto de vista, ou seja, um tipo de 

visão (através de...) dada à partida por um aparato. Destes, começamos primeiro 

por aquele que consideramos como o dispositivo óptico primordial: o espelho. 

Seguem-se depois todos os outros que se agrupam nos dispositivos para espreitar, 

enquadrar, medir, esquadrinhar ou contornar e dos quais o perspectógrafo é o seu 

representante mais emblemático. Em todos os dispositivos ópticos está 

transversalmente implícita a questão da perspectiva e a ideia de traçar sobre uma 

imagem, ou seja, a ideia de circunscrição. O problema da perspectiva será tratado 

mais adiante no capítulo dedicado a Brunelleschi. O questão da circunscrição 

encerrará o presente capítulo numa secção dedicada aos dispositivos para traçar 

perfis e silhuetas, recuperando a genealogia original do desenho. 

 

A referenciação será necessariamente sucinta, dado que este trabalho de 

enunciação está já sobejamente sistematizado. Remetemos, assim, para trabalhos 

antecedentes, dos quais destacamos Kemp (1990), Cabezas (2002) e, mais 

recentemente, Fiorentini (2007), todo o enquadramento histórico e documental, 

limitando-nos apenas a uma fazer uma enumeração ou listagem dos marcos ou dos 

dispositivos mais relevantes. Não faz  sentido, portanto, dedicar-lhes uma atenção 

mais detalhada do que aquela que já está feita, sob risco de nos repetirmos e de 

nos desviarmos do nosso foco. O âmbito do nosso trabalho não são os dispositivos 

ópticos em si, mas antes a sua aplicação ao desenho e a relação que estes 

estabelecem com o problema da semelhança ou, se se quiser, das relações entre o 

olhar óptico e as práticas de representação pelo desenho. 
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III. O ponto de vista 

Nunca é demais sublinhar que os princípios da perspectiva e da óptica tem uma 

correspondência íntima (perspectiva, recordemos, é, a adaptação latina do étimo 

grego óptica). Ponto de vista, projecção visual, ponto de observação, ângulo 

visual, campo de visão ou enquadramento são expressões familiares e afins que 

remetem para esse domínio partilhado da visualidade, tanto pela percepção, 

quanto pela representação visual. No domínio da representação, as imagens em 

perspectiva ou as imagens ópticas advêm desse mesmo modelo comum. O que 

está em causa é a concepção, criação, captura, reprodução ou recriação de uma 

dada realidade por imagens; imagens essas, subsumidas a um ponto de vista. O 

ponto de vista de um objecto, de um qualquer enquadramento ou realidade visual 

corresponde à imagem em perspectiva que se tem desse objecto a partir de um 

ponto de observação específico, fixo num lugar determinado e colocado numa 

posição imóvel perante esse objecto. Ora, no desenho de observação tradicional 

— no chamado desenho “à vista” ou “a olho” — a consideração do ponto de vista, 

e de todo o aparato conceptual que lhe está implícito, é das primeiras operações 

cruciais a ter em conta e que o desenhador tem de dominar. Ou seja, tem de 

considerar a posição do observador perante o objecto que vai desenhar e a sua 

própria posição perante a superfície do desenho, para que só depois, então, possa 

proceder à transposição — a olho — das medidas e da pirâmide visual resultantes 

do ponto de vista que tem da imagem do objecto que observa, para o ponto de 

vista do plano de representação do qual surgirá o desenho do objecto. O desenho 

de observação corresponde, portanto, primeiramente, a um exercício de anotação 

e transferência de medidas, estruturas, relações de ângulos, tamanhos ou 

proporções. A um exercício de transferência de um ponto de vista (o da percepção 

visual) para outro ponto de vista (o da representação gráfica). Idealmente, deve 

haver uma coincidência entre os dois. Este é o aparato conceptual decorrente do 

ponto de vista — assente no princípio da projecção — e que, invariavelmente,  
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surge nos tratados de perspectiva ou em manuais de desenho, sob diversas formas 

e métodos como o a fórmula para a correcta representação (veja-se Fig. 13). 

A coincidência total entre os pontos de vista referidos (o da percepção e o da 

representação) é, efectivamente, o desiderato de qualquer desenhador que queira 

fazer um registo fiel, rigoroso e objectivo do seu objecto. Ora, existindo uma 

partilha entre os princípios projectivos da perspectiva e da óptica, como é sabido, 

muitos artistas recorriam, naquele desiderato, a instrumentos ópticos ou a 

dispositivos de visualização, como câmaras obscuras, máquinas de desenho ou 



O ponto de vista 

87 

perspectógrafos, enquanto auxiliares para produzirem semelhanças fidedignas da 

realidade visível na produção das suas imagens. Nada disto é inteiramente novo 

no âmbito dos processos de representação: os relatos sobre a demonstração de 

Brunelleschi acerca do novo método da perspectiva referem, desde logo, a 

utilização de um aparato, uma espécie de peep-show com recurso a espelhos que, 

por via dele, provam os princípios desse sistema; na mesma linha, Alberti sugere 

um dispositivo de visualização conhecido por método do velo ou da quadricula; 

Dürer ilustra quatro modelos de perspectógrafos; são inúmeras as anotações de 

Leonardo sobre temas da óptica; Giambattista della Porta ou Athanasius Kircher 

têm várias referências a espelhos e sistemas de projecção óptica; são conhecidas 

as convicções sobre a aplicação da câmara obscura em trabalhos de Vermeer ou  

Canaletto. Reynolds possuía uma; a câmara lúcida veio, enfim, encerrar um ciclo 

que culmina com o ponto de viragem nas práticas representacionais, depois das 

invenções de Daguérre e Talbot. Tudo isto serve só para situar alguns dos casos 

mais conhecidos dos dispositivos ópticos — ou daquilo que poderíamos 

classificar de forma mais precisa como dispositivos de ponto de vista —, enquanto 

episódios de uma história mais abrangente e com raízes que se estendem à 

Antiguidade, a Aristóteles ou Euclides. 

Para lá dessa história, a primeira ideia a sublinhar é a de que os dispositivos 

ópticos são, primeiro que tudo, instrumentos para estabelecer, referenciar — fixar 

— um ponto de vista. A segunda ideia, é a de que são dispositivos para 

reproduzir, gravar —  decalcar — a imagem do ponto de vista. Considerando este 

princípio, aquilo que observaremos neste capítulo serão três abordagens a famílias 

de dispositivos que convocam em graus variáveis as premissas essenciais da 

concepção de imagens associadas a estes aparatos: a do enquadramento, a da 

perspectiva e a da circunscrição. 
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1- Ponto de vista óptico 

Quando falamos em dispositivos ópticos consideramos, portanto, as ferramentas, 

instrumentos ou processos auxiliares para os possíveis modos de representação de 

uma realidade visível, concretamente subsumidos a um ponto de vista. Os 

dispositivos ópticos são, usualmente, conotados com o sinónimo de máquinas 

ópticas, ainda que o termo máquina tenha aqui um significado demasiado 

carregado que remete para uma eventual acção mecanizada ou automatizada que 

não pretendemos sobrevalorizar. Na realidade, a acção do desenhador é sempre a 

mais determinante no resultado gráfico que se pode esperar destes dispositivos. O 

sentido mais próximo que queremos, então, evidenciar relaciona-se com o 

arquétipo utópico do olho artificial. Ou seja, o de um dispositivo que permita ver 

ou dar a ver o que o olho vê. Ou, pelo menos, emular o mais próximo ou 

fielmente possível a imagem percepcionada por um olho humano. Assim, o termo 

tem mais a ver com a ideia de um sistema que faculte os meios para se reproduzir 

fisicamente, pelo desenho, uma projecção óptica, correspondente à informação 

visual de um determinado ponto de vista — i.e., aquilo que os “olhos da máquina” 

vêem — obtida por intermédio de um elemento óptico, como sejam os espelhos, 

lentes, vidros, prismas ou uma combinação entre estes. Desses dispositivos, a 

tipologia da câmara obscura é o exponente mais repetido. 

Como começamos por referir no início deste trabalho, os dispositivos ópticos 

ordenam-se duplamente em categorias distintas, mas afins: na de (i) instrumentos 

destinados sobretudo à observação ou visualização, neles se incluindo desde 

objectos como o simples espelho, até instrumentos como o microscópio ou o 

telescópio; e na de (ii) instrumentos concebidos para a representação gráfica. 

Apesar da nossa atenção incidir sobre os instrumentos pertencentes à segunda 

categoria — os dispositivos com aplicação prática ao desenho — ambos os tipos 

podem assumir as mesmas funções. De facto, os dispositivos ópticos para a 

representação funcionam também (e muitas vezes, quase exclusivamente) como 

auxiliares de visão, tanto na interpretação dos dados visuais, como no estudo da 

imagem natural projectada, além de servirem a sua função principal enquanto 
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instrumentos para traçar, transferir formas ou anotar medições.  

Até aqui temos falado em projecções ópticas, mas convém agora estabelecer 

nestas algumas distinções subtis relacionadas com a obtenção das imagens 

projectadas por refracção ou reflexão. Existem projecções que resultam da 

formação de imagens “reais”, efectivamente projectadas num plano. Tal como as 

sombras, estas imagens são objectivas, materiais, visíveis, na medida em que dão 

a ver um ponto de vista concreto que pode ser observável por qualquer indivíduo. 

São elas, por exemplo, as imagens naturais exteriores obtidas pela projecção duma 

lente numa câmara obscura ou por um espelho côncavo, ou as imagens 

projectadas por uma lanterna mágica ou, enfim, as projecções observáveis num 

ecrã de cinema ou similar. Existem, igualmente, projecções que resultam na 

formação de imagens “virtuais” reflectidas. Essas imagens são subjectivas, no 

sentido em que dão a ver um ponto de vista concreto que só pode ser 

percepcionado pelo sujeito que, nessa posição, e só nessa, o recebe. São elas, por 

exemplo, o reflexo num espelho plano ou num vidro, ou uma imagem reflectida 

por prisma numa câmara lúcida. É uma imagem virtual, imaterial, porque a 

perspectiva ou ponto de vista que eu tenho desse reflexo só pode ser vista por 

mim e, por muito similar que seja, nunca será o mesmo da pessoa que está ao meu 

lado. Mas os termos “real” e “virtual” são puramente convencionais, porque, em 

ambos os casos, aquilo que produz a imagem é um fenómeno físico concreto de 

natureza óptica, que permite conduzir os raios luminosos de um dado campo 

visual (do objecto da representação), por forma a que se consiga obter a formação 

de uma projecção real ou de uma projecção virtual desse objecto sobre uma 

superfície. A condução dos raios luminosos que formam a imagem pode ser 

conseguida por fenómenos de convergência e divergência: quer através de 

sistemas de refracção (dióptrica), usando para o efeito um pequeno orifício na 

câmara (o princípio do modelo “pinhole”) ou, com resultados mais precisos, um 

corpo óptico (uma lente ou um sistema de lentes); quer através de sistemas de 

reflexão (catóptrica), usando superfícies especulares ou prismas ópticos. Estas 

distinções técnicas e funcionais, contudo, em nada afectam aquilo que é essencial 

na consideração destes dispositivos: a sua capacidade de actuarem enquanto 

ferramentas de registo gráfico. A câmara obscura disponibiliza uma projecção 

formada por imagens reais. A câmara lúcida uma projecção formada por imagens 
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virtuais. Ambos são aparatos que permitem projectar a imagem do objecto a 

representar para uma superfície (papel, tela ou qualquer outro tipo de suporte), de 

modo a que, sobre ela, se possa traçar ou fazer as marcas que se julguem 

convenientes. 
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2- Ver pela janela 

O ponto de vista óptico apresenta-se, portanto, como um princípio ordenador  que 

está na génese dos muitos aparatos de representação gráfica, que, genericamente, 

classificamos sob a designação de dispositivos ópticos mas que, com mais ou 

menos especificidade, aproximando-se ou afastando-se daquela classificação, 

também encontramos com designações como as de dispositivo perspéctico, 

dispositivo para decalcar ou dispositivo de captura.59 Talvez por isso seja útil, 

agora, distinguirmos, os dispositivos que produzem uma projecção óptica (real ou 

virtual) dos que não produzem qualquer projecção. 

Um espelho, um vidro de Louran ou qualquer um dos perspectógrafos de 

Dürer são exemplos de ferramentas que, objectivamente, não produzem qualquer 

projecção óptica, ao contrário da câmara obscura ou lúcida. Apesar daqueles 

instrumentos referenciarem o ponto de vista e a moldura ou enquadramento que 

delimita o campo visual, de facto, eles não projectam a imagem desse ponto de 

vista para um suporte para que, sobre este, se possa trabalhar. Assim, não os 

agrupamos na classificação de dispositivos ópticos, no sentido estrito que aqui lhe 

estamos a atribuir, ainda que partilhem com estes características similares: a da 

consideração de um ponto de vista que isole ou fixe a imagem a representar e a 

de, paralelamente, fornecerem indicadores de referência ou guias auxiliares para 

poder transferir essa imagem observada para o plano de desenho. Por isso mesmo, 

atribuímos-lhes uma caracterização genérica de dispositivos de “ver pela janela”, 

porque pressupõem usualmente a referenciação precisa do ponto de vista em 

relação a uma janela ou moldura. Agrupamos estes instrumentos em dois 

conjuntos distintos: os espelhos e os perspectógrafos de vidro, velo ou quadrícula. 

 

 

                                                
59

 As expressões inglesas equivalentes — perspective devices e, sobretudo, tracing devices ou 
capture devices — têm, um sentido mais estabelecido nos trabalhos que encontramos nesta língua.   
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Os espelhos 

O espelho é o dispositivo de semelhanças primordial. A primeira imagem 

duplicada, simétrica, replicada que o Homem viu deve ter sido uma imagem 

especular, reflectida num rio ou num lago. O espelho, enquanto artefacto 

produzido, primeiro em metal ou pedra polida, e depois em vidro, é dos objectos 

mais relevantes numa cultura profundamente marcada pela imagem e pela 

visualidade. É um veículo que permite, de forma imediata, ver e dar a ver. E, 

acima de tudo, de nos vermos a nós próprios. Só através dele é que conseguimos 

olhar o nosso rosto, espreitar dentro dos nossos olhos, sondar a nossa aparência, 

perscrutar a nossa identidade. O espelho é o único instrumento responsável pela 

criação de um dos géneros artísticos mais incontornáveis: o auto-retrato; sem ele 

não existiam. O espelho foi e é, sem dúvida, o primeiro dispositivo óptico. Pode 

parecer inusitado fazermos referência a um objecto tão banal e imperceptível 

como o espelho, mas, primeiro, nem sempre foi assim e, segundo, é um 

instrumento que tem características particulares no domínio da representação.60 

O espelho começa por funcionar como um filtro. É um aparato que reflecte a 

luz da realidade visível, filtrando-a ao ser desviada pela superfície especular. A 

profundidade de campo parece tender para uma certa uniformização e, por vezes, 

a leitura dos dados fenoménicos pode ser menos perturbada pelas interferências e 

estímulos visuais da visão directa: ao ser isolado do seu contexto, o campo visual 

parece ser posto entre parêntesis produzindo um efeito de quadro que auxilia os 

processos de interpretação visual e síntese formal. Já Alberti, no seu De Pictura, 

implicitamente reconhece estas características ao recomendar o uso do espelho 

como um juiz que compara e avalia os defeitos de uma representação: 

“O espelho é um excelente juiz para perceber [o claro-escuro]. Não 
sabemos porque é que as coisas bem pintadas se enchem de graça ao 
espelho. Mas torna-se evidente como qualquer defeito na pintura se parece 
ainda mais deformado no espelho. Assim, as coisas imitadas da natureza 
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 Sobre a história do espelho e da cultura material a ele ligado remetemos para o completo 
estudo de Melchior-Bonnet 1994. Veja-se também Pendergrast 2003. Sobre a relação do espelho 
com a representação pictórica consulte-se Miller 1998. 



O ponto de vista 

93 

devem ser corrigidas com a ajuda do espelho [, um mestre que ensina a 
compreende-la].” 61  

Trata-se, no fundo, de um distanciamento da realidade visual natural, convertida 

em realidade especular e, portanto, transformada em imagem tendencialmente 

pictórica. Mas há outros factores que contribuem para este efeito. A intensidade e 

definição da luminosidade é tenuemente alterada, consoante a natureza da 

superfície reflectora possuir um grau maior ou menor de opacidade, de brilho ou 

de cor. Ou ainda, se a superfície é ou não absolutamente plana, o que faz alterar 

subtilmente a escala ou a eventual distorção da imagem. Outro dado determinante 

é o de que o mundo é visto invertido, em simetria, relativizando as referências 

habituais da leitura que fazemos das coisas. Existem, pois, múltiplas variáveis que 

transformam a matéria visual, simplesmente por uma mirada indirecta, por uma 

espécie de olhar em segunda mão. 

Outra dimensão significativa é a de que a imagem que temos do espelho é a 

imagem do nosso — e só nosso — ponto de vista. É uma perspectiva indirecta, 

mas que depende da percepção subjectiva e idiossincrática de alguém que se 

posiciona entre o espelho e o objecto, uma vez que estamos a falar de fenómenos 

de reflexão que produzem imagens virtuais. A reflexibilidade implica que, quando 

nós vemos indirectamente a imagem de alguém ao espelho, esse outro alguém vê 

também, correspondentemente, a nossa imagem. Mas, além destas características, 

a mais relevante, talvez, seja a de actuar como uma janela que recorta o campo 

visual que se quer representar. Seja um rectângulo ou uma oval, a moldura da 

imagem reflectida actua como um factor de isolamento do objecto a representar, 

destacando-o do restante meio envolvente. Esse rectângulo, actua como um 

poderoso meio de referenciação aquando do processo de transferência da imagem 

observada dentro desse rectângulo para a imagem desenhada dentro do rectângulo 

da folha. 

Ver a realidade através de um espelho altera decisivamente a percepção que 

temos desta. Este facto pode parecer imperceptível nos dias de hoje, em que 

estamos rodeados de espelhos e superfícies reflectoras em praticamente qualquer 
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 Cfr. Alberti 1435 em Villa 1999, p. 109. 
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espaço em que nos desloquemos. Além disso, convivemos num ambiente 

saturadamente imerso em imagens das mais diversas naturezas. Neste contexto, as 

imagens do espelho tornaram-se transparentes, inócuas e indiferentes, fora da sua 

função habitual e rotineira. Mas o espelho já foi um objecto raro e de valor 

elevado. A história do espelho dá-nos uma perspectiva ímpar da cultura visual 

ocidental, que funciona como uma metáfora da nossa relação com as imagens. No 

seu estudo sobre o espelho, Melchior-Bonnet (1994) fala-nos dessa dimensão 

encantatória e reveladora que o contacto com o espelho deve ter tido: 

“Estamos tão acostumados a encontrar a nossa imagem, a cada passo 
nos espelhos, fotografias e em vídeo que é difícil medir o impacto 
extraordinário na sensibilidade humana provocada pela possibilidade de 
ver-se da cabeça aos pés num espelho, já para não falar na transformação 
na percepção do espaço causada pela invenção de painéis espelhados entre 
portas e janelas. (...) Imagine-se o espanto de se ver nossa a imagem num 
espelho pela primeira vez? Como terá sido experimentada a primeira 
perturbação do equilíbrio ao espelho, o seu vazio e plenitude e a sensação 
de estar dentro e fora?"62 

 A história do espelho não se resume só aos fascinantes avanços de uma 

tecnologia e industria crucial no desenvolvimento da Europa. Dá-nos também 

conta de como o espelho foi sendo encarado, não apenas na sua evolução desde 

utensílio precioso de luxo, até um objecto tão banal quanto imprescindível na vida 

quotidiana, mas, sobretudo, como instrumento epistemológico de estímulo e 

descoberta ao nível da percepção, do conhecimento do mundo ou do 

questionamento filosófico. Do ponto de vista da representação este dado é crucial. 

Comecemos por referir a participação do espelho no advento do paradigma óptico 

que acabou por triunfar na nossa cultura da imagem. 
                                                

62
 “We are now so accustumed to encountering our image at every turn in mirrors, photogrphs, 

and on videotape that is difficult to mesure the extraordinary impact on human sensibilities 
brought about by the possibility of seeing oneself from head to toe in a mirror, not to mension the 
upheaval in the perception of space cause by the invention of mirroed panels between doors and 
windows. (…) Imagine the asthonishment of meeting one’s mirror image for the first time? How 
was the mirror’s upsetting of equilibrium, its emptiness and fullness, and its sense of being outside 
and inside first experienced?” (Melchior-Bonnet 1994, p. 2.). Sobre a história do espelho e a 
relação do espelho com a representação pictórica veja-se também, respectivamente: Pendergrast 
2003 e Miller 1998. 
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A primeira demonstração pública de Brunelleschi para apresentar a nova 

descoberta do método da perspectiva linear, ocorrida numa data não posterior a 

1413, inclui um aparato composto por um jogo óptico de espelhos que põe em 

relação a imagem representada (um painel pintado, entretanto desaparecida), o 

objecto da representação (o baptistério de San Giovanni em frente ao Duomo de 

Santa Maria del Fiore em Florença) e o próprio observador (veja-se mais adiante, 

Fig. 9063). Pouco sabemos sobre a natureza do espelho, nomeadamente se o 

espelho era de vidro ou de metal polido, ou ainda qual a qualidade reflectora do 

material, factos relevantes quando o efeito ilusório era um dos requisitos da 

demonstração.64 Mas sabemos, segundo os relatos, que a parte superior do painel, 

na área que representava o céu era preenchida, não por tinta, mas por prata polida, 

por forma a reflectir duplamente o próprio céu e supostamente aumentar o efeito 

ilusório. Outro facto, relevante é o de que o ponto de observação teria de se situar 

um pouco depois da entrada do Duomo, já no interior e de frente para o 

baptistério. Neste lugar preciso, o observador encontra-se numa posição 

determinante: encontra-se no ponto de vista exacto que originou a perspectiva da 

imagem representada no painel, por forma a se poder comprovar a coincidência 

das duas perspectivas: a da vista real e a da vista representada. Mais: o painel 

pintado segundo as novas leis da perspectiva — e este é o dado decisivo — teria 

de ser visto indirectamente, olhando para um espelho colocado à frente do quadro, 

através de um pequeno orifício existente na parte de trás do mesmo. Esse orifício 

coincide com o ponto de vista da observação e, na imagem, com o ponto cêntrico 

(na designação dada por Alberti), i.e., com o ponto de fuga do raio visual principal 

e, portanto, de todas as ortogonais ao quadro. Aquilo que é determinante assinalar 
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 No Capítulo IX, iremos analisar o caso particular desempenhado por este painel na origem 
da perspectiva. Por agora, interessa-nos apenas sublinhar o papel do espelho neste dispositivo 
óptico. 

64
 O uso de vidro com uma capa metálica reflectora, usualmente mercúrio, foi um processo 

que foi sendo aperfeiçoado desde o séc. XII e XIII. No quatrocento florentino a existência de 
espelhos de vidro plano, apesar de não muito comum, era já um facto estabelecido. Na época, os 
centros produtores dos melhores espelhos eram Veneza e Nuremberga. No entanto, Florença era, 
na altura, talvez, o centro mundial ao nível dos conhecimentos sobre óptica, É de supor, portanto, 
que o espelho referido fosse de vidro dada a melhor definição na imagem reflectida. 



Ver através de 

96  

aqui não é apenas o papel instrumental que o espelho desempenhou na 

demonstração do modelo perspéctico (funcionando como um juiz confirmador, 

como diria Alberti), mas, também, quiçá, o seu papel como possível fonte de 

inspiração para esse modelo. Na realidade, Decio Gioseffi propõe uma explicação 

— numa de entre as várias conjecturas sobre o modo pelo qual Bruneleschi terá 

chegado à dedução dos princípios geométricos da perspectiva linear — em que 

defende que o painel foi pintado sobre o próprio espelho e que, esse método, terá 

permitido uma representação tão rigorosa quanto os relatos atestam.65 Apesar dos 

vários problemas que esta proposta levanta, aquilo que importa sublinhar é que, a 

observação e o estudo dos fenómenos visuais através do espelho, e mesmo a 

eventual marcação de sinais e traçados por cima deste a partir da imagem 

reflectida, pode bem ter contribuído para a percepção das relações estruturais 

implícitas entre os objectos e a seu posicionamento no espaço. Voltaremos mais 

adiante ao painel de Brunelleschi. Por agora refira-se que as marcas traçadas num 

espelho podem ter fornecido as pistas para a dedução das relações entre direcções 

distintas e distintos pontos de fuga, entre ponto cêntrico e linha de horizonte, 

enfim, podem ter criado o embrião de um pensamento que sistematize estes 

princípios num modelo de representação. Como refere justamente Melchior- 

Bonnet, os avanços técnicos que possibilitaram a passagem do espelho convexo 

(do período medieval) para o espelho plano (no início da Renascença) foi marcado 

por um novo relacionamento dos humanistas com o conhecimento:  

“O espelho convexo concentra o espaço e oferece uma vista global e 
esférica do mundo, envolvendo muitas perspectivas, apesar da sua 
curvatura distorcer a imagem. O espelho plano, por outro lado, oferece uma 
imagem exacta, apesar de parcial, emoldurando a visão a partir de um 
único ponto de vista que controla aquilo que é visto tal como um director de 
palco. Sendo um modelo de conhecimento que já não é simbólico ou 
analógico, mas antes crítico e discursivo, o espelho encontra o seu lugar 
numa nova filosofia da representação, obedecendo apenas às suas próprias  
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 Gioseffi, D. Perspectiva Artificialis, 1957. “Complimenti di prospettiva: di un nuovo libro: 
di Apollidoro d’Atene, di Filippo, di Paolo e altre cose”, Critica d’Arte, IV, 1957, pp. 468-88, 
citado por Kemp (1978, p. 142 e 1990, p. 345). 
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F i g .  14  —  E spe l ho  co nve xo  v e r sus  e sp e l ho  p l a no ;  dua s  v i sõe s  do  m undo . xiv 
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xv 

regras, que, além do seu papel na organização do espaço, revelam o prazer 
do espectáculo”66 
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 “The convex mirror concentrated space and offered global and spherical view of the world, 
embracing many perspectives, but its roundness distorted the image. The plane mirror on the other 
hand, offered an exact but only partial image, a framed vision from a single point of view that 
controls what is seen like a stage director. A model of knowledge that is no longer symbolic and 
analogical but rather critical and discursive, the mirror finds its place in a new philosophy of 
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F i g .  16  —  Jo gos  d e  esp e l ho s :  p a ra dox os ,  a r t i f i c i a l i s mo  e  i l usão  d a  rep res en taç ão . xvi 

Esta mudança na mundivisão do conhecimento e da representação é sintomática 

de uma nova era, da qual outras revoluções tecnológicas são parte integrante, mas 

na qual o espelho desempenha o seu papel relevante. O “olho-espelho” do 

humanista, apresenta-se como um novo dispositivo de olhar para o mundo. A 

partir da Renascença, o espelho é um instrumento desse novo olhar, que conduz 

ao auto-exame e ao diálogo e reflexão interior. 

  

Mas os espelhos nem sempre foram procurados pela sua correspondência 

exacta com a realidade. O período barroco e maneirista foi fértil em explorar os 

jogos de espelhos, os efeitos ilusórios  e  a exploração da teatralidade da própria  

representação. O auto-retrato em espelho convexo de Pamigianino (1503-1540) é 

                                                                                                                                 

representation, responding to its won rules, and in addition to its role in organizing space, it revels 
in the pleasure of the spectacle.” Cfr. Melchior-Bonnet (1994, p.128). 
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disso um exemplo, expondo precisamente o lado imprevisto, curioso e até 

paradoxal da representação. Este paradoxo da representação traduz-se na 

exemplificação da sua relatividade: uma pintura pode ser construída de acordo 

com os critérios mais fieis e rigorosos, mas apresentar imagens distorcidas ou 

deformadas. Se as regras da perspectiva prescrevem o modelo normalizado de 

representação do mundo, as mesmas regras comportam igualmente, os princípios 

da sua subversão. Os exemplos mais significativos deste paradoxo são as 

anamorfoses catóptricas, estranhas representações em trompe-l’oeil de um ponto 

de vista desviante, marginal, deformado, restituído graças à sua observação 

indirecta através de um espelho cónico ou cilíndrico: a um truque reflexivo, 

destinado a sublinhar a encenação e falsidade ilusória da representação. 

 

Como conclusão desta secção dedicada aos aparatos ópticos de reflexão, 

refira-se um pequeno dispositivo conhecido por várias designações: o vidro de 

Claude, espelho de Lorrain ou simplesmente espelho negro. A designação é 

associada a Claude Lorrain (1600-1682) e às suas aguadas marcadamente tonais, 

com uma gradação do claro-escuro contrastante e nivelada. Na realidade o nome 

não foi cunhado pelo pintor francês nem tão pouco se tem a certeza se alguma vez 

usou o espelho negro. Apesar de ser erroneamente atribuído a Lorrain e de ter o 

seu período áureo nos finais do séc. XVIII e inícios do séc. XIX, a sua história é 

muito anterior, recuando até à Idade Mádia.67 O vidro de Claude consistia 

basicamente num pedaço de vidro, rectangular, circular ou oval, ligeiramente 

convexo, tintado de negro. Tinha, portanto, uma dupla vantagem: por um lado, a 

convexidade permitia abarcar no seu reflexo uma abrangência acentuada do 

campo visual, tornando-o, por isso, particularmente adequado ao género da 

paisagem por condensar dentro da moldura do espelho, como uma pintura em 

miniatura já pronta a ser copiada, a totalidade de grandes espaços, (mais difícil de 

abarcar em sucessivos olhares e de os sintetizar num desenho); por outro lado, o 

facto da superfície reflectora ser escurecida tornava a percepção das cores muito 

mais imediata e, sobretudo, homogeneizava e simplificava drasticamente a escala 
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 Para uma visão aprofundada sobre a história e os significados do espelho negro, veja-se o 
completo ensaio de Maillet (2004). 
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F i g .  17  — (à  esq . )  T hom as  G a i n sb o rou gh :  des enho  d e  um ho me m a  des enha r  co m u m v i d r o  

de  C l aud e  (c .  1750 -55 ) .  ( à  d i r . )  V á r i o s  exe mp l a re s  de  v i d ros  d e  C l aud e  ou  esp e l ho s  neg r os .  
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tonal devido ao seu efeito polarizador da luz. Por ser normalmente de formato de 

bolso, fechado como um livro, era um dos dispositivos preferidos pelos 

paisagistas e desenhadores de viagem, muito adequado aos temas bucólicos e 

pitorescos, onde os jogos de luz de céus, arvoredos e reflexos de água se faziam 

notar com mais propriedade. 

Este pequeno vidro disponibiliza, portanto, um ponto de vista com uma 

imagem em perspectiva — uma perspectiva curvilínea —, pronta para ser copiada 

ou para servir de referência. Mas os aspectos que se destacam são os relacionados 

com a perspectiva atmosférica. Por esse motivo, no desenho, presta-se mais a um 

trabalho em torno da mancha do que da linha. É sobretudo um instrumento 

auxiliar para trabalhar o tom e os valores lumínicos, razão pela qual existem 

versões que substituem o espelho convexo por vidros transparentes coloridos, que 

filtram o espectro luminoso consoante as condições atmosféricas. O pintor 

paisagista Pierre Henry Valenciennes (1750-1819), no seu Élémens de Perspective 

Pratique a l’Usage dês Artistes, recomenda vivamente o seu uso, que por razões 

práticas e de maior fidelidade, prefere ao uso da câmara obscura no estudo dos 
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problemas relacionados com a perspectiva atmosférica.68 

Outro dado que deve ser sublinhado é que, com o vidro de Claude, o 

desenhador não se coloca diante da paisagem ou a olhar directamente para o seu 

objecto; coloca-se de costas ou de lado enquanto o desenha. Na realidade, o seu 

objecto não é a paisagem mas a imagem reflectida, opticamente transformada. É, 

portanto, já uma outra coisa e este dado transforma irremediavelmente a relação, 

não só com a paisagem, mas também com o próprio acto de representar. 

 

 

Perspectógrafo 

Perspectógrafo significa literalmente dispositivo para representar graficamente 

uma perspectiva. No sistema geométrico de representação gráfica de projecção 

central, comummente denominado por perspectiva linear plana, perspectógrafo 

designa um jargão que significa os dados do sistema: o observador (ou olho), a 

sua distância ao quadro (ou plano de projecção) e a sua altura ao geometral (ou 

plano de terra); são estes os dados (traduzidos em notações e construções 

geométricas) que referenciam o observador no espaço e que o relacionam com o 

quadro e com o objecto a representar; estabelecem, portanto, um dispositivo 

conceptual que permitirá determinar um desenho da perspectiva de um objecto 

visto de acordo com esses dados. Perspectógrafo designa igualmente, toda uma 

família de máquinas de ver e representar que, em termos práticos, incorporam 

estes mesmos dados e os mesmos princípios. Ou seja, um olho, fixo num ponto de 

observação determinado, e a sua posição relativa a uma janela (ou plano de 

representação) e ao objecto a representar. 

O velo, descrito por Alberti no seu tratado De Pictura, de 1435, é o primeiro 

dispositivo que, objectivamente, incorpora a ideia do ponto de vista, convertível 

em representação perspéctica através do desenho, ou da “circunscrição”: 

“O velo é composto por um fino tecido transparente, podendo ser tingido 
com a cor desejada, dividida com fios mais grossos por várias secções 

                                                
68

 Cfr. Valenciennes 1800, pp. 295-299. 
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quadradas paralelas esticados na moldura da janela. Coloca-se o velo entre 
o olho e o objecto a representar para que a pirâmide visual passe através da 
sua transparência. Esta intersecção pode revelar-se de grande utilidade. 
Desde logo, apresenta sempre a mesma imagem com as suas superfícies 
imóveis. A partir do limite da moldura acha-se rapidamente o vértice da 
pirâmide. Coisa que certamente seria muito difícil de encontrar sem 
considerar esta intersecção.” 69  

Nas suas várias designações, o velo, ou véu, ou janela, ou quadrícula de Alberti, 

resume-se, portanto, à relação fixa entre uma mira e uma moldura, seja esta 

preenchida por um ténue tecido translúcido ou não; a moldura está dividida por 

uma malha de fios em quadrícula, que funcionam como linhas de guia na 

ordenação do campo visual e auxiliares na respectiva transferência dessa 

ordenação para um suporte à parte, dividido proporcionalmente com uma 

quadrícula equivalente (Fig. 18). Assim, em primeiro lugar, o velo apresenta-se 

como um dispositivo de observação, na medida em que fixa o quadro a 

representar. Só depois é que, secundariamente, serve como dispositivo de 

representação. Dizemos secundariamente, porque o velo não permite traçar 

directamente a perspectiva; permite apenas transformar o ponto de vista em 

imagem estática sobre uma superfície plana (a do véu) para que, a partir dela, se 

possa reproduzir ou transladar a vista para outra superfície (a folha de desenho). 

Na realidade o velo actua como um instrumento de transferência: uma imagem 

que é copiada na escala desejada através do conhecido método da quadrícula. O 

princípio perspectográfico do dispositivo tornou-se num modelo do próprio 

desenho “à vista”. Efectivamente, no chamado desenho de observação, o registo 

da coisa vista — a vista — seja ela uma paisagem, um retrato ou um qualquer 

objecto, pressupõe a transferência da imagem vista através de uma pirâmide visual 

e uma janela imaginária para a superfície de desenho, por forma a que as duas 

imagens — a imagem vista e a imagem desenhada — se sobreponham o mais 

possível. Neste sentido, desenho à vista desarmada é um eufemismo, pois a vista 

está verdadeiramente artilhada com todo este aparato conceptual. Todas as 

técnicas de desenho medido recuperam deste modelo os princípios ordenadores  
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 Cit. Alberti 1435 (Livro II, §31), em Villa 1999, p. 94. 
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F i g .  18  —  O  ve l o  o u  a  quad r ícu l a  de  A l b e r t i .  xviii 
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do campo visual. Primeiro, através da inscrição essencial do enquadramento; e 

depois, recorrendo a todas as linhas auxiliares que referenciam as formas no 

espaço: desde as medianas ou as verticais dominantes da moldura, até às linhas de 

chamada, aos alinhamentos e às direcções que esquadrinham o objecto observado 

(veja-se Fig. 19). Alberti reclama-se o inventor deste dispositivo, apesar dos 

aparatos usados por Bruneleschi uns anos antes para demonstrar a validade do 

método perspético incorporarem já a ideia do perspectógrafo.70 Alberti não nos 

deixou qualquer desenho do seu velo, mas a sua descrição foi suficiente para dar 

origem a uma série de interpretações e variações ao dispositivo. Leonardo da 

Vinci propõe, mais de cinquenta anos depois, um método análogo, trocando os 

fios quadriculados por um vidro. Análogo no princípio perspéctico, mas 

substancialmente diferente quanto ao método de registo. A janela de vidro 

representa, efectivamente, o primeiro dispositivo óptico que traça directamente o 

desenho sobre a imagem vista, garantindo dessa forma a coincidência do ponto de 

vista daquilo que é percepcionado com aquilo que é representado.71 Um desenho 

que aparece numa página do Codex Atlanticus, ilustra o aparato (Fig. 20). O 

método está igualmente descrito num dos seus textos coligidos no seu tratado de 

pintura:  

“De Como Representar Uma Cena Com Correcção: 

Toma um vidro com o tamanho de meia folha de papel folio real [cerca 
de 43 x 31cm] e dispõem-no com firmeza diante dos teus olhos, ou seja, 
entre o teu olho e a coisa que queiras desenhar. Coloca-te a uma distância 
de dois terços de braça [cerca de 38 cm] do vidro e fixa a tua cabeça com 
um instrumento de modo a que a impeça que se mova. Tapa ou fecha um 
olho, e com um pincel ou um lápis oleoso marca sobre o vidro aquilo que é 
visível diante dele. Decalca [as marcas d]o vidro sobre um papel e depois 
transfere [os traçados] para um papel de qualidade superior. Se quiseres  

                                                
70

 Os aparatos são descritos pelo biografo de Brunelleschi, A. Manetti. Como já referimos, 
abordaremos mais detalhadamente este ponto na 3ª Parte do trabalho.  

71
  O modelo é, claramente inspirado no de Alberti. Na realidade, apesar de Alberti não o 

mencionar explicitamente no seu tratado, fica a sugestão de que o véu também possa ser 
directamente traçado, passando a funcionar como a matriz duma transferência para um suporte 
definitivo. 
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F i g .  2 0  — Le ona rdo  Da  V i nc i .  “ho me m a  de sen ha r  co m u m pe rs pec tó g ra fo  u ma  e s fe ra  a r mi l a r  

sob r e  u m v i d r o ” ,  c .  148 0 .  xx 

 

F i g .  21  —  O s  pe rs pec tó g ra fo s  de  Dü re r .  xxi 
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podes pintá-lo, atendendo agora à perspectiva atmosférica.”72 

O processo também envolve uma transferência. Mas aquilo que se transfere 

aqui já não é uma vista esquadrinhada através duma mira, mas sim a sua 

reprodução, já gravada nas marcas feitas sobre o vidro. Há, portanto, aqui uma 

diferença fundamental. As duas transferências iniciais — primeiro por contacto do 

vidro para um papel mais poroso ou translúcido e deste para o suporte definitivo 

—  funcionam como uma espécie de esboço da vista que assegura o objectivo 

último do processo: garantir a correcção estrutural e métrica da “circunscrição” 

dos vários elementos; tudo o resto — modelação, claro-escuro, gradientes, etc. — 

pode ser acabado numa fase distinta, envolvendo agora outro tipo de trabalho. 

Este modelo de janela de vidro será incluído na mais famosa colectânea de 

variações ao dispositivo de Alberti, publicada por Albrecht Dürer em Nuremberg 

em 1532 (e em 1538, numa 2ª edição), no seu conhecido “manual sobre medição”, 

Underweysung der Messung. São quatro perspectógrafos que envolvem 

procedimentos distintos (Fig. 21). Dois deles ilustram a já referida moldura 

quadriculada e a janela de vidro. Os outros são inéditos. 

Um deles (a primeira ilustração, em cima, com um homem a desenhar um 

jarro através dum véu ou vidro) pode considerar-se ainda uma inovação à janela 

albertiana, permitindo obter escalas maiores. Funciona com um fio preso num 

ponto de uma parede. Esse ponto actua como olho ou centro da projecção, de onde 

sai o fio esticado, que funcionará como uma espécie de raio visual geratriz que 

desenhará os traços sobre um plano translúcido. Este raio alinha-se directamente 

com o olho do desenhador através de um extensor que, por sua vez, na 

extremidade do braço esticado, se alinha com uma ponta que serve de cursor para 

seguir o perfil das formas a circunscrever. Todo o processo envolve uma acção 

que estará igualmente implícita nos dispositivos para apontar e seguir o contorno 

de uma silhueta, como o pantógrafo ou o fisionotraço que observaremos mais 

                                                
72

 Tradução nossa a partir de Leonardo (a), p.371 e Leonardo (b), Vol.2, p.251; (Ms 2038 Bib. 
Nat. 23v.). 
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adiante. 

O outro dispositivo (a última ilustração, em baixo, com dois homens a 

desenhar um alaúde) é conhecido como portinhola de Dürer. Na verdade, 

acreditamos tratar-se mais de um objecto pedagógico, destinado a exemplificar 

materialmente um perspectógrafo e o funcionamento da intersecção de Alberti 

pela determinação da “circunscrição” ponto a ponto, do que propriamente um 

dispositivo com qualquer utilidade prática destinado à representação gráfica.73 

Mas a janela de vidro lá está, agora em forma de aparato portátil, apresentada 

no contexto de uma sessão de retrato. Um desenho anterior de Dürer de 1514 

atesta, provavelmente, a maior utilidade prática deste dispositivo (Fig. 21, à dir.). 

Joseph Meder, um eminente estudioso de Dürer e dos desenhos do Albertina, no 

seu estudo clássico de 1919, Die Handzeichnungen,74 defende que a série de cerca 

de 80 retratos desenhados por Hans Holbein, o novo (1497-1543), que estão na 

Royal Collection em Windsor foram executados com um dispositivo destes. 

Estes retratos de Holbein constituem uma das séries de retratos desenhados 

onde a presença, a individualidade e o carácter do retratado se fazem sentir de 

uma forma que não tem paralelo. O desenho revela um rigor de observação, uma 

simplicidade e subtileza dada a cada detalhe e ao mesmo tempo uma síntese 

assombrosa. São retratos enigmáticos, que quanto a nós, são de facto muito 

compatíveis com a intervenção de um dispositivo óptico. As folhas são quase 

todas da mesma dimensão e o enquadramento também é quase sempre o mesmo, 

o que indicia uma visão através de uma moldura ou de um dispositivo. Se não foi 

uma janela de vidro, semelhante à que aparece na ilustração de Dürer como sugere 

Meder, então certamente poderá ter sido algum aparato que permitisse construir o 
                                                

73
 Numa observação recente (Maio de 2007), o Prof. Gilbert Riedelbauch faz notar que esta 

ilustração — uma das mais celebradas imagens sobre a perspectiva — contém um erro que, 
aparentemente, ninguém reparou até hoje: a representação do alaúde que os dois homens 
penosamente vão construindo ponto a ponto está com uma escala errada, excessivamente 
aumentada, impossível para os dados daquele perspectógrafo.  Riedelbauch sublinha, contudo, que 
precisamente devido ao lado didático que Durer quis dar à ilustração, a figura do alaúde é 
intensionalmente representada com uma escala maior por razões de legibilidade. Veja-se on-line: < 
http://virtualterritory.wordpress.com/2007/05/31/did-albrecht-duerer-got-it-wrong-a-surprise-
discovery-in-one-of-his-prints/ > , [acedido a 26/03/2010]. 

74
 Cfr., Meder 1919, pp.466-468. 
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F i g .  22  —  Han s  Ho l be i n .  Q ua t ro  re t ra to s  de senh ado s  da  s é r i e  de  W i n dso r .  xxii 

desenho a partir de uma imagem opticamente projectada. Aquilo que é possível 

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 
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assegura o desenho correcto da figura, com formas e anotações que parecem 

surgir do vazio sem qualquer hesitação; depois a inclusão de linhas e marcas 

incisivas, sintéticas, absolutamente certeiras, colocadas no lugar exacto; e 

finalmente o trabalho final, de acabamento, com realces ténues de cor na pele, 

caracteres fisionómicos e adereços. São sinais que se identificam de forma 

constante nos retratos. Sinais que não existe nem em desenhos de outros temas 

nem identificáveis nos seus primeiros desenhos. Um verdadeiro caso de 

semelhança no desenho, que foge aos limites deste trabalho e que mereceria um 

estudo mais aprofundado. 
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3- Sombras, perfis e silhuetas 

A ideia de traçar sobre uma imagem, com o intuito de a reter, de a fixar, de a 

reproduzir pela duplicação do decalque, encontra o seu modelo inspirador no mito 

primordial de Dibutades. Não por acaso, aquilo que é traçado, nesse mito, é um 

retrato; na verdade, parece existir no retratar uma reminiscência do retraçar; 

(pour)/(por)trait — retratar significa, em primeiro lugar, pôr por traços. E, não 

por acaso, a imagem retida é de um perfil; como se o perfil contivesse em si 

mesmo a presença mais marcante, a potência da figura, a concordância mais 

adequada do objecto retratado. Portanto, o perfil é, deste modo, também, o 

modelo que justamente se adequa ao primeiro dispositivo óptico de representação: 

um dispositivo (óptico) de sombras, de projecção, que promove o acto 

fundamental e inaugural da circunscrição; o acto que, pelo traço, produz a 

activação da imagem, de uma figura ainda em potência, em figura desenhada, ou 

seja, em coisa que refere, significa, simboliza. 

Assim, o dispositivo óptico que incorpora o princípio da projecção, 

pressupõe, também, nesse acto fundamental de riscar uma imagem, o princípio da 

circunscrição. Um dos pilares da perspectiva ou do ponto de vista, subsumidos na 

ideia de projecção, são os raios projectantes, ou os raios visuais que, percorrendo 

os perfis e contornos dos objectos, desenham a sua circunscrição. Este raio visual 

actua, na verdade, como um instrumento riscador: ele aponta, toca no objecto, 

percorre-o, contorna-o como se este fosse um escantilhão ou molde, traduzindo 

essa acção em linha, traço, marca. Este aspecto apontador e táctil, representa uma 

das dimensões constitutivas dos dispositivos ópticos, mais evidentes nuns, que 

noutros. É precisamente essa dimensão particular que agora abordaremos, 

tomando o caso emblemático da representação por sombras, perfis e silhuetas 

enquanto episódio historicamente determinados na emergência dos dispositivos 

para traçar contornos. 

 

A figura do rosto visto de lado que se inscreve na tipologia clássica das 

representações de moedas e medalhas romanas ou de certos retratos 
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renascentistas, nas quais a efígie de perfil era enquadrada numa pequena moldura 

redonda ou oval, foi um estilo retratístico específico que se começou a disseminar 

rapidamente, sobretudo em França, tornando-se num género muito em voga e 

muito popular a partir da segunda metade do séc. XVIII. Várias figuras, que se 

podem identificar com este espírito neoclassicista, contribuíram para esse 

crescimento, mas referiremos apenas o exemplo de Charles-Nicolas Cochin 

(1715-1790), desenhador e gravador, como um dos casos mais proeminentes deste 

género. Cochin executou muitos destes pequenos perfis de inúmeras figuras da 

sociedade e da nobreza francesa, contribuindo em grande medida para a 

instituição deste estilo particular.75  

Um dos motivos desta aceitação relaciona-se seguramente com a própria 

conotação da pose em perfil, numa postura clássica de rectidão moral tão ao gosto 

da época, conferindo alguma aura de dignidade ao retratado. Por outro lado, o seu 

cunho emblemático tornava este tipo de registo particularmente adequado para a 

sua produção em múltiplos, sendo que a grande maioria dos desenhos eram 

usualmente transferidos para chapas de cobre para serem gravados e difundidos 

nas séries desejadas para figurarem em frontispícios e ex-líbris de livros ou como 

retratos em jeito de cartão de visita. Mas a singularidade deste tipo de registo 

apoia-se sobretudo na percepção de que o recorte fisionómico do perfil do 

retratado capta de forma mais eficaz e instantânea a sua individualidade, sendo 

por isso mais facilmente reconhecível. Trata-se, portanto, aqui sobretudo de um 

argumento de credibilidade e validação. Dir-se-ia que a sua função prioritária não 

apontaria tanto para a tipologia do retrato artístico, mas antes para a da 

representação descritiva, funcionando como uma reprodução icónica com um 

elevado carácter de factualidade. Esta ideia prende-se com a percepção de que a  

                                                
75

 Cochin foi uma personalidade influente no panorama das artes em França: trabalhou para o 
Rei Louis XV desde 1737 e estava encarregue das gravuras comemorativas de todos os 
casamentos, nascimentos e funerais da corte; foi nomeado membro da academia (1751) e 
conservador dos desenhos do rei (1752); ilustrou mais de duzentos livros. Cochin realizou 
centenas de retratos de perfil em pequenos medalhões, organizados em séries compostas por 
desenhos de figuras da academia, da sociedade civil e militar ou da aristocracia, que depois eram 
gravadas, não necessariamente por ele. Tanto a sua posição, quanto os seus escritos sobre arte 
influenciavam os ditames do gosto oficial do regime e certamente que contribuiu para a 
recuperação e estabelecimento deste sub-género de retrato. 
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F i g .  2 3  — Meda l hõe s  c om  re t r a t os  d e  pe r f i l  de  Cha r l es - N i co l as  Coc h i n :  1  e  2 -  Q ua t ro  
re t ra to s  de  se nho res  e nve rga ndo  t ra j e s  c l ás s i co s ,  ca .  17 60 ;  3 -  Re tra to  d o  con de  Cha r l e s  de  
Bro ss es ;  4 -  R et ra to  de  u m  O f i c i a l ,  17 68 .xxiii 

 

 

F i g .  24  —  O  g éne ro  popu l a r  do s  r e t ra to s  d e  p e r f i l  q ue  e mer g i u  no  sé c .  XV I I I ,  ex ecu ta dos  de  

fo r ma  mu i to  e l e men ta r  e  e xped i ta ,  co nhe c i do s  p r i me i r o  e m Ing l a t e r ra  po r  “ shad ow s ”  e  d epo i s  

ma i s  ta rde  e m  F ra nça  p o r  “ s i l hou e t te s ” .xxiv 

linha de um perfil é quase sempre suficiente para sintetizar com grande 

verosimilhança as marcas distintivas do rosto de uma pessoa; como se a 

impressão do perfil fisionómico que retemos de alguém fosse mais facilmente 

identificável quando concordante com os traços do seu contorno desenhado. Além 

disso, constituía uma modalidade de representação com grande economia de 

meios e relativamente menos complexa que um retrato em posição frontal ou a 

três quartos. A difusão deste género de retrato, de características bastante 
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normalizadas, acabou inevitavelmente por estender a sua influência para 

expressões culturais mais prosaicas, nomeadamente na tradição das silhuetas que 

assimilariam a sua continuidade. A moda das silhouette — retratos em perfil, 

usualmente executadas em recorte de papel escuro contra fundo branco, à maneira 

das sombras (“shadows” era, aliás, a expressão adoptada em Inglaterra para 

designar estes pequenos retratos) — tornou-se numa modalidade de retrato 

bastante popular nesta época, já que constituía uma alternativa económica às 

dispendiosas versões pictóricas.76 A sua simplicidade e rapidez de execução, a 

possibilidade de se reproduzirem várias cópias recortadas e o seu modesto preço, 

apresentava-se, pois, como uma opção acessível em relação ao chamado retrato 

artístico. 

 

 

As sombras de Lavater 

É precisamente neste quadro de contaminação entre um certo gosto erudito e o 

cruzamento de manifestações mais corriqueiras da cultura visual popular com 

trabalhos de índole decorativa que surge o contributo de um estudioso que viria a 

deixar uma marca relevante neste domínio do retrato de perfil. O obra do pastor 

protestante suíço Johanna Casper Lavater (1741-1801) sobre fisiognomonia tira 

partido da tradição das silhuetas e apoia-se em larga medida nas potencialidades 

que o retrato de perfil encerra para a análise dos padrões fisionómicos. Aquilo que 

Lavater propõe é uma espécie de ciência baseada em métodos de análise 

demasiado empíricos e subjectivos a partir dos quais tenta estabelecer um quadro 

geral de correspondência entre os vários tipos fisionómicos e as qualidades  

                                                
76

 As silhuetas a que aqui concretamente nos referimos inscrevem-se obviamente numa 
tradição mais vasta com origens muito mais longínquas e dispersas na história da Arte que não 
cabe aqui aprofundar (sobre este assunto veja-se Mayor 1940, Forgione 1999 e Knipe 2002). 
Refira-se apenas uma curiosidade: a palavra “silhueta” é na verdade um galicismo com origem no 
nome Etienne de Silhouette, ministro das finanças de Louis XV que em 1759 impôs fortes 
restrições económicas e que por isso tornou comum a expressão “a la Silhoutte” como sinónimo 
de tudo o que fosse modesto e poupado. Aparentemente, a anedota acerca do seu gosto pelos 
pequenos recortes, aliada à sua fama de poupança, baptizaram este estilo de arte barata como 
portrait a la Silhouette ou, simplesmente, silhouette, como acabou por ficar conhecido. 
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F i g .  25  — I l us t raç ões  d a  ob ra  de  Joha nna  C asp e r  La va te r  ( Ph ys i ogn omi sc he  F ra gm en te ,  

vo l u me  2 ,  17 75 ,  p ag .  1 80  e  1 70 ) :  P l a te  X X XI  -  “ Si l h .  a  b  c  d  e  f ”  e  P l a te  X X X - “4  
S i l oue t te s ” xxv 

morais, intelectuais e temperamentais do indivíduo. Apesar das suas ambições a 

uma nova ciência (“para o avanço do conhecimento dos homens e do amor ao 

próximo” como refere o subtítulo dos seus Fragmentos) e apesar da sua obra ter 

desempenhado de facto um papel inaugural para a moderna ciência fisiognómica, 

os fundamentos de base de Lavater são essencialmente de natureza intuitiva 

(construídos em exercícios de interpretação quase comparáveis à leitura das sinas 

a partir das linhas da mão) e de cariz teológica (o deciframento dos caracteres 

fisionómicos corresponde a um projecto hermenêutico de interpretação do homem 

como ser moral; a relevância dada à sombra reside na crença da sua 

correspondência como exteriorização da alma; a tipificação dos perfis enquadra-se 

numa concepção das qualidades do homem que procura reencontrar a sua imagem 

e semelhança com Deus).77 Ainda que os seus pressupostos científicos assentem 

em bases bastante questionáveis ou duvidosas, o seu trabalho de referência, 

Physiognomische Fragmente (1775), conhece grande aceitação na Europa e 
                                                

77
 Acerca destas relações e dos significados da sombra em Lavater veja-se Stoichita 1997, pp. 

159-174. 
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particularmente em França com a edição nesta língua publicada em 4 volumes 

entre 1781 e 1803. Não obstante, aquilo que nos importa aqui reter é a 

importância que o retrato de perfil tem no cerne do seu trabalho. Para Lavater, o 

traço gráfico do contorno do perfil transmitiria de forma coincidente não só a 

morfologia do retratado, mas, naturalmente e como consequência, os seus traços 

de carácter. E para demonstrar este axioma de identidade, nada melhor do que 

socorrer-se das silhuetas, dadas as qualidades intrínsecas de síntese e 

autenticidade que revelam. Vale a pena citar o seguinte excerto que demonstra 

como o recurso à silhueta é determinante na sua análise: 

“De todos os retratos, a silhueta do corpo humano, ou só do rosto, é o 
mais rudimentar e o menos acabado; por outro lado é o mais verdadeiro e o 
mais fiel, se a luz estiver colocada a uma distância razoável, a sombra 
pintada sobre uma superfície firme e a face numa posição perfeitamente 
paralela a essa superfície. Esta cópia é rudimentar caso não ofereça nada 
de positivo, exibindo apenas o contorno exterior de metade do rosto; ela é 
fiel, caso seja uma impressão directa da natureza, contendo um carácter de 
originalidade que o artista mais hábil não o saberia captar com o mesmo 
grau da perfeição num desenho feito à mão.  

Nada de mais incompleto que o retrato da figura humana extraído a 
partir das sombras! E no entanto, quanta verdade há nesse retrato! Esta 
fonte tão pouco abundante não é senão a mais pura. 

A silhueta apresenta apenas uma única linha da figura que ela 
representa; não vemos nenhum movimento, nenhuma luz, cor, relevo ou 
cavidade; os olhos, orelhas, nariz, bochechas — tudo isso é perdido; apenas 
resta uma pequena parte dos lábios — e este esboço rudimentar não é mais 
que uma sua expressão ínfima. [...].  

Pode-se supor com bastante verosimilhança, que a sombra dos corpos 
deu a primeira ideia da arte do Desenho e da Pintura.”78 

                                                
78

 “La silhouette du corps humain, ou seulement du visage, est de tous les portraits le plus 
foible & le moins achevé; mais d’un côte il en est le plus vrai & le plus fidèle, lorsque la lumière a 
été placée a une juste distance, lorsque l’ombre s’est peintre sur une surface bien unie, & que le 
visage s’est trouvé dans une position parfaitement parallèle à cette surface. Une telle copie est 
foible, car elle n’offre rien de positif, & ne rend que le contour extérieur de la moitié du visage; 
elle est fidèle, car elle est l’empreint immédiate de la Nature, & porte un caractère d’originalité 
que l’Artiste le plus habile ne sauroit saisir au même degré de perfection dans un dessin fait à la 
main. 

Quoi de plus imparfait que le portrait de la figure humaine dessinée d’après l’ombre! Et 
cependant de quelle vérité n’est pas ce portrait! Cette source si peu abondante n’en est que plus 
pure. 
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 A sombra torna-se, portanto, o molde da figura: “Impressão directa da 

natureza”, “fidelidade”, “verdade” são os atributos centrais que Lavater exalta 

para esta modalidade de representação, directamente reproduzida a partir da 

sombra projectada. Refira-se ainda a observação de que nem a mão humana mais 

hábil consegue suplantar a perfeição de um desenho feito automaticamente pela 

própria natureza. A máquina de silhuetas concebida por Lavater para o seu estudo 

sobre a relação entre os tipos faciais e o carácter humano é, portanto, uma 

consequência destes princípios, destinada precisamente a sublinhar esse desenho 

feito pela natureza — uma cadeira especial apetrechada de um ecrã que permite 

captar, segundo afirma, de forma “cómoda e fidedigna” o desenho de qualquer 

perfil (Fig. 26).79 Nada disto é obviamente novo: a evocação da fábula de Plínio 

sobre a origem do desenho serve não só de inspiração ao modelo lavateriano, 

como estabelece também a materialização da ideia de representação enquanto 

sistema de projecção (Fig. 27). Ideia na qual o desenho se coloca como veículo 

primordial desse sistema e que na obra de Lavater tem uma valor essencialmente 

                                                                                                                                 

La silhouette n’offre qu’une seule ligne de la figure qu’elle représente; nous n’y voyons ni 
mouvement, ni lumières, ni couleurs, ni élévation, ni cavité; les yeux, les oreilles, les narines, les 
joues — tout cela est perdu; il ne reste qu’une petite partie des lèvres — & cette foible esquisse 
n’en est pas moins d’une expression infinie. Nous mettrons bientôt le Lecteur en état d’en juger 
pat lui-même; d’ailleurs il en trouve déjà des preuves dans le premier Volume. 

On peut supposer avec assez de vraisemblance que l’ombre des corps donné la première idée 
de l’art du Dessin & de la Peinture.” Cit. Lavater 1783, pp.155-158 (os sublinhados são de 
Lavater). 

79
 Lavater chama a atenção para os constrangimentos levantados com um desenho normal de 

contorno da sombra, sem qualquer preparação (nomeadamente as oscilações do modelo e da 
sombra, a mudança de posição e limitação de espaço do desenhador). Estes podem, contudo, ser 
contornados com o método que propõe, usando a sua cadeira especial para traçar silhuetas. Assim, 
o modelo deve estar bem segurado à cadeira e com a cabeça encostada a uma almofada de apoio 
regulável sobre uma régua vertical fixa à estrutura, de modo a que a sua sombra desenhe uma 
forma perfeitamente imóvel; o suporte da folha é um vidro encaixilhado numa moldura, que se 
pode adaptar em altura na estrutura da cadeira; a folha de desenho deve ser bem esticada e fixa 
sobre o vidro e deve ser translúcida (papel fino ou oleado, bem seco, para que a luz o consiga 
atravessar); a sombra será produzida por uma fonte luminosa dirigida perpendicularmente para o 
centro da moldura; com o auxílio de espelhos e lentes o contorno da sombra pode ser mais 
definido e o desenho mais correcto (Lavater refere especificamente: “Avec le secours du 
microscope solaire on réussira encore mieux-à-saisir les conturs, et le dessin en será plus 
correct.”); com estas condições o desenhador pode traçar com o lápis a sobra projectada sobre a 
folha e captar com facilidade e rigor a silhueta do modelo. Cfr. Lavater 1783, p. 160. 
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F i g .  26  — O  d i spo s i t i vo  de  L ava te r :  “M ach i ne  s û re  &  c om mo de  pou r  t i r e r  dê s  
S i l hou e t te s ” .xxvi 

instrumental já que “o cenário das origens é transformado numa verdadeira 

sessão de pose cujo objectivo é a reprodução mecânica do perfil” (Stoichita 1997, 

p. 162). Por outro lado, esta “máquina” de Lavater constitui mais uma inovação 

que se perfila numa já longa família de técnicas e aparatos (desde o método do  
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F i g .  27  — (e m c i m a)  O  mé todo  da s  so mbr as  de  La va t e r .  (em  ba i xo )  Do i s  re t ra to s  de  L ava te r  

(um a  s i l hu e t a  e  um  f i s i ono t r aço )  e  a  i ns p i ra ção  d o  mo de l o  n o  mi to  de  D i bu tade s .  xxvii 

velo, até aos perspectógrafos ou câmaras obscuras) em que implicitamente se 

proclama uma mudança de paradigma na própria noção de representação 

entendida como dispositivo de descrição figurativa da natureza: trata-se já não 

tanto de uma ideia de construção baseada na interpretação, na tradução gráfica, na 

perícia técnica ou artística de um individuo, mas mais de uma ideia de gravação 

baseada na transferência mecânica, no registo condicionado, na marca impressa 

directamente pela natureza. Esta mudança, como já referimos anteriormente, é 

fundamental para um conceito de representação assente no primado da 

objectividade e verdade, que começa a emergir com mais premência neste século 

das luzes e da razão e que se projecta com inevitáveis desenvolvimentos ao longo 

de todo o séc. XIX. A concepção de uma imagem obtida por gravação, e já não 

por construção, é determinante para esse primado representacional. Não é de 

estranhar, pois, que o sistema de silhuetas de Lavater seja referido por muitos 

autores como um dos percursores directos da fotografia. A ideia de fixação de um 

negativo, de fidelidade, a mecanização do processo mas, acima de tudo, a 
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concepção de imagem como gravação directa da natureza são factores importantes 

para esse  argumento. Recuperando uma noção peirciana de signo, diríamos que a 

diferença entre uma representação construída e uma representação gravada 

equivale a uma diferença categórica entre imagem icónica e imagem indicial. As 

silhuetas de Lavater são primariamente índices, sinais inequívocos e objectivos de 

uma sombra fixa pelo traço desenhado. Só depois se convertem 

complementarmente em ícones, no sentido em que comportam consigo a 

semelhança do seu modelo. 

Assim, este contorno da sombra funcionando como molde e marca do 

objecto, ao ser convertido em linha desenhada como que por “prova de contacto”, 

permitia manter o seu vestígio indicial e fixar a sua semelhança de forma expedita 

e universal, com a garantia de legitimidade e de fidelidade exigidas a uma 

representação que se queria descritiva e factual. As centenas de silhuetas e retratos 

de perfil que Lavater utilizou para o seu trabalho atestam as potencialidades que 

este método de representação poderia oferecer.80 Efectivamente, a ideia de 

impressão ou de molde tirado directamente da natureza, aliada a um processo de 

representação reduzido ao seu mais elementar sistema de projecção, directo e 

imediato, abriam inevitavelmente um campo de exploração fascinante. Campo 

que teve um desenvolvimento natural com  a introdução de novas técnicas. 

 

 

O fisionotraço 

Foi com esta ideia em mente, mas tirando partido de princípios e procedimentos 

substancialmente diferentes, que Gilles-Louis Chrétien (1754-1811), um 

violoncelista de câmara em Versailles, que depois se tornou retratista e gravador, 

concebeu uma máquina, patenteada em 1786 com o nome de fisionotraço 

[“Physionotrace”], certamente influenciado pelo dispositivo de Lavater sobre a  

                                                
80

 A edição francesa por nós consulta (Lavater 1783 — a Biblioteca Nacional de Lisboa dispõe 
dos quatro volumes desta obra) contêm ao todo 192 pranchas grandes separadas do texto e 493 
vinhetas no corpo do texto, executadas por vários gravadores, sendo a maioria gravuras de 
silhuetas provenientes de desenhos executados com a máquina / cadeira concebida por Lavater 
para esse fim.  
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F i g .  2 8  — R e t ra to  a  f i s i on o t raç o .  I ns c r i ção :  “ De ss .  P .  F ouque t .  G r .  p .  Ch ré t i en  i nv .  d u  
phy s i ono t rac e  C l o î t re  S t  ho no r é  a  Pa r i s  en  1 793 ” .  xxviii 

gravação das características fisionómicas. O aparato de Chrétien, tal como o de 

Lavater, também permitia a captação mecânica do perfil de uma pessoa para uma 

folha de forma fácil e expedita. Mas ao contrário do método das silhuetas, o 

fisionotraço possibilitava a gravação dos contornos exteriores, mas também 

interiores do retratado, desenhados directamente à escala real numa folha. Com 

este registo linear de base (que funcionava como a imagem protótipo) abriam-se  
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F i g .  29  — O  f i s i o no t ra ço :  Des enh o  de  Ed me  Q ue nede y  de  c .  17 88  i l us t rand o  o  d i spo s i t i vo  

i nven ta do  G i l l es -Lo u i s  C h ré t i en  d o i s  an os  a n te s .xxix 
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várias possibilidade: ele podia ser completado à parte pelo desenhador, 

trabalhando os detalhes e a modelação com o recurso ao claro-escuro a pastel ou 

aguada e com os realces que se entendessem mais adequados a branco ou com 

linha escura; em alternativa, com um pantógrafo, podia-se copiar a uma escala 

reduzida destinada à reprodução de múltiplos exemplares, por exemplo, desde 

modestas silhuetas, à execução de medalhões em miniatura ou, mais 

frequentemente, à transcrição para uma matriz de cobre que permitisse a 

impressão por água-forte das séries de gravuras desejadas (e.g., Fig. 28). As 

gravuras podiam igualmente ser coloridas ou retocadas posteriormente. 

Normalmente, uma encomenda típica de um retrato poderia envolver a execução 

de uma série limitada de gravuras, acompanhada de uma dúzia de pequenos perfis 

desenhados ou recortados em medalhões. Obviamente que as intenções de 

Chrétien e dos seus seguidores eram as de explorar uma oportunidade de mercado 

que se iria revelar bastante procurada e proveitosa. 

Um desenho de Edme Quenedey (Fig. 29), colaborador de Chrétien, é o único 

documento que nos permite vislumbrar, ainda que com algumas dúvidas, o 

funcionamento do fisionotraço. Aquilo que se depreende das indicações deste 

registo, bem como da descrição de outras versões, tanto patenteadas como 

pirateadas que se lhe seguiram81 é que, no fundo, o dispositivo de Chrétien mais 

não é do que uma variação do já conhecido pantógrafo, adaptado, neste caso, para 

a captação de retratos. Convém, por isso, abrir aqui um breve parêntesis para nos 

determos neste aparelho aparentemente tão despercebido. 

 

O pantógrafo 

O pantógrafo era um instrumento conhecido desde 1631. O autor da sua invenção, 

Christoph Scheiner, astrónomo alemão, usava-o já desde 1603 para copiar 

diagramas; só 27 anos mais tarde é que o seu dispositivo é dado a conhecer com a 

publicação de Pantographice (Roma, 1631). O pantógrafo consiste num sistema 

mecânico de paralelogramos baseado do princípio geométrico da homologia: 

                                                
81

 Veja-se sobre este ponto e sobre o funcionamento das várias versões do fisionotraço Miles 
1995 e Benes 1995. 
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através de uma ponteira (que segue a imagem), de um ponto riscador (que copia), 

unidos por braços articulados ajustáveis, é possível reproduzir o movimento de 

um ponto que percorre uma figura, permitindo assim que uma qualquer forma 

possa ser transferida de um suporte para outro na escala desejada. 

As potencialidades do pantógrafo enquanto dispositivo de transferência — 

para lá da sua mais recorrente função de ampliar ou reduzir figuras — não passou 

despercebida a quem o quisesse combinar também como perspectógrafo (veja-se 

Fig. 30). Na realidade, quando em 1631 Scheiner apresenta o seu engenho, deixa 

já explícito que as suas aplicações não se destinam apenas à reprodução na escala 

desejada de simples desenhos, mas, com a conjugação apropriada de um visor ou 

mira, de qualquer objecto tridimensional que se queira considerar. O subtítulo 

esclarece que se trata de uma obra que “ensina um novo método de desenhar 

qualquer coisa vista, tanto plana como em relevo, próxima ou distante, dada em 

qualquer proporção, de forma rápida, fácil e fiel, sem olhar a mão que 

desenha”.82 Daí a designação de “pantógrafo”, que significa qualquer coisa como 

“dispositivo de registo gráfico universal”. O que, portanto, Chrétien faz é uma 

adaptação mais específica deste princípio, aproximando o objecto do dispositivo, 

de modo a conseguir uma correspondência mais directa na reprodução. A habitual 

ponteira/guia que esquadrinha as linhas da imagem matriz a copiar é substituída 

por uma mira por onde se espreita: alinha-se o raio visual principal 

(perpendicularmente) com o modelo colocado fixamente em perfil e mantendo o 

olho sempre neste visor, desloca-se esse raio (virtual) de modo a que, como um 

cursor, percorra alinhadamente o recorte exterior e os demais contornos internos 

do retratado, transmitindo automaticamente esse movimento ao longo de braços 

articulados que seguram o lápis que, por sua vez registará o desenho dessa acção. 

Desta forma, não é a mão mas, literalmente, o olho — a partir do percurso feito 

 

                                                
82

 Tradução citada por Cabezas 2002, p. 235 a partir do título na página de rosto de Scheiner, 
C., Pantographice. Roma, 1631: “Pantographice sev ars delineandi res qvaslibet per 
parallelogrammvm lineare sev cavvm, mechanicvm, mobile: Libellis duobus explicata, & 
Demonstrationibus Geometricis illustrata; quorum prior Epipedographicen, siue Planorum, 
posterior Stereographicen, seu Solidorum aspectabilium viuam imitationem atque projectionem 
edocet.” 
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F i g .  30  —  1 -  De ta l h e  do  f ro n t i sp íc i o  que  apa rec e  na  a be r tu ra  de  Pa n t og r aph i ce  de  Ch r i s t oph  

Sch e i ne r  (R om a ,  1631 ) ,  i l u s t r ando  um a  ap l i caç ão  do  pan tóg ra fo  co mo  d i spo s i t i vo  

pe rs pe c t og rá f i co ;  2 -  I l u s t raç ão  na  me s ma  ob ra ,  d emo ns t r ando  o  fun c i o na men to  do  

pan tóg r a f o  co mo  pe rsp ec tóg ra fo  e  o  esq ue ma  da s  peça s  pa r a  a  sua  c ons t r uç ão :  3 -  

Pe r spe c tóg ra fo  de  Má r i o  B e t t i n i ( i n  A p i a r i a  Un i ve r sae  Ph i l osop h i ca e  M a t he ma t i ca e ,  Bo l o gna ,  

1642 )  b as eado  n o  pan tóg ra fo  de  Sch e i ne r .xxx 
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pela cabeça e corpo do desenhador que acompanham solidariamente os contornos 

do modelo —, que imprime os movimentos físicos que registarão o desenho.83  A 

ambição deste tipo de dispositivos, começada no pantógrafo de Scheiner, 

continuada no fisonotraço de Chrétien e depois em toda a parafernália de 

adaptações que se lhes seguiram, era no fundo a de tentar reproduzir, mimetizar, 

transferir para o papel o desenho do movimento que intuitivamente a mão, num 

caso, ou o olho, noutro, faz quando escrutina os objectos a representar no desenho 

de observação. Por contraste com a “cadeira de silhuetas” de Lavater, o modus 

operandi desta família de dispositivos parece assentar essencialmente num 

princípio de reprodução de natureza mecânica e não tanto num de natureza óptica 

ou projectiva. Mas na realidade, o procedimento primário contínua a ser o de 

delinear a silhueta de um perfil ou o de percorrer um contorno aparente a partir de 

um ponto de vista. Esse delineamento decorre do percurso do raio visual que, qual 

seta de um sistema perspéctico, sai de um observador transformado em olho; tal 

como os raios luminosos que saem do seu foco de irradiação na cadeira de 

Lavater. Quer seja directamente a mão, quer seja indirectamente o olho a riscar a 

linha, temos, em ambos os casos, a mesma reminiscência do princípio óptico do 

mito de Dibutades. 

 

Voltando ao fisionotraço, apesar da estranheza do procedimento84 e da 

engenhosidade do aparato, este método para decalcar perfis e contornos era  

                                                
83

 Na realidade, o sistema projectivo que mais se aproxima do procedimento subjacente ao 
fisionotraço de Chrétien é o de uma axonometria ortogonal (apesar do olho — centro de projecção 
— não se encontrar fixo no infinito, o facto do seu raio visual principal se deslocar 
perpendicularmente ao plano de projecção determina que a representação resulte axonométrica). 
Ao contrário, o “perspectógrafo pantográfico” de Sceiner pressupõe um sistema de projecção 
central (o olho — centro de projecção — encontra-se fixo e a distância determinada do plano de 
projecção determinando uma perspectiva cónica ou central). 

84
 Nós próprios improvisámos um dispositivo idêntico: adaptámos um pantógrafo munido com 

uma mira, fixo verticalmente a um cavalete com uma prancheta e tentámos ensaiar o processo de 
captação. Após vários ajustes e tentativas de o aproximar o mais possível ao procedimento do 
fisionotraço, os resultados obtidos revelaram-se muito desoladores, aquém do espectável, com 
desenhos cheios de distorções, imprecisões e de difícil controlo. Certamente que a construção de 
uma réplica mais fiel ou uma afinação mais rigorosa permitiria a obtenção de outro tipo de 
resultados. 
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F i g .  31  —1-  D ese nho  de  C ha r l es  W i l l son  P ea l e  de  1803  i l u s t rand o  um a  va r i aç ão  ao  

f i s i ono t ra ço  d e  Ch ré t i en  con ceb i da  po r  Jo hn  Isa ac  Ha wk i n s ;  2 -  D i ag r am a  da  p a te n t e  da  

“Pr o f i l e  Ma ch i ne ”  d e  C a r l  S ch ma l ca l de r ,  de  18 06 ;  Shad o wgra ph  d e  Mo ses  Ch ap man ,  c .  1 807 -

08 ;  4 -  Rép l i ca  mode rna  de  u m  “ Sh adow gra ph  /  Ph ys i o gno t ra ce ” xxxi 

 

aparentemente eficaz a avaliar pela quantidade enorme de retratos que foram 

produzidos com esta técnica. Em Paris, o primeiro operador de fisionotraço 

realizou cerca de trezentas gravuras em perfil só no seu primeiro mês de negócio e 

esta actividade continuou a expandir-se pelo período da Revolução e do 
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Directório.85 Apesar deste sucesso e da expansão subsequente, infelizmente, não 

chegou até aos nossos dias nenhum exemplar deste dispositivo de modo a avaliar 

a sua real eficácia; apenas o desenho explicativo da invenção de Chrétien (Fig. 

29). Há, porém, notícia de variações ao modelo, substituindo a mira / visor por um 

apontador ou uma vara que toca directamente no modelo para contornar o 

perímetro da sua silhueta, umas mais simplificadas, como, por exemplo, o aparato 

de John Isaac Hawkins de 1803, outras mais bizarras, como a de Carl 

Schmalcalder de 1806, ou ainda a combinação entre a técnica das sombras de 

Lavater e o dispositivo pictográfico de Chrétien (Fig. 31.2 e 3). Mas, acima de 

tudo, o que se deve sublinhar é a proliferação de vários seguidores que difundiram 

esta técnica para captar a fisionomia do perfil e que, pelo número de retratos 

produzidos, atestam o sucesso que este método obteve. 

Os “portrait au physionotrace” rapidamente ganharam notoriedade, não só 

nos círculos mais abastadas (aproveitando certamente os contactos da passagem 

de Chrétien como músico na corte do rei em Versailles), mas sobretudo para uma 

emergente burguesia que aspirava a ter também os seus próprios retratos fixados 

para a posteridade. Aqui o fisionotraço veio decididamente a implantar-se de 

forma preponderante, tirando partido de um mercado já familiarizado com os 

retratos de miniaturas e com as silhouettes. A fórmula revelava-se particularmente 

versátil em termos de possibilidades e prometedora em termos de negócio, 

pressupondo a colaboração entre desenhadores, gravadores e operadores 

auxiliares, numa lógica empresária de estúdio de retratos: os preços eram variados 

mas ainda assim relativamente acessíveis dada a mecanização do processo e a sua 

produção em série, cobrindo uma oferta que ia desde as simples silhuetas, às 

tiragens de impressões mais elaboradas. Gravadores, desenhadores e miniaturistas 

como Edme Quenedey (1756-1830), sócio de Chrétien, Etienne Bouchardy, 

(1797-1849) e Jean Fouquet (activo nos finais do séc. XVII), também seus 

colaboradores ou Charles Balthazar J. F. de Saint-Mémin (1770-1852), artista 

francês emigrado para os Estados Unidos e responsável pelo assinalável sucesso  

                                                
85

 Cfr. Mayor 1940, p.52. Para uma descrição e história mais detalhada do fisionotraço e seus 
sucedâneos veja-se igualmente Kemp 1990 (pp. 186-188), Miles1995 (pp. 118-137), Cabezas 2002 
(pp. 235-253) e Kemp 2006 (pp. 256-259).  
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F i g .  32  —  Re t r a t os  de  pe r f i l  ex ecu ta dos  c om  o  f i s i on o t r aço :  1 -  g ra vu r a  d e  Ed me  Q uen ede y ,  

1809 ;  2 -  de senh o  de  J .  F ouque t  e  g ra vu ra  de  G i l l es -Lo u i s  Ch ré t i e n ;  3 -  Des enho / s i l hue ta  de  

Rapha e l l e  Pea l e ,  1 804  ;  4 -  g ra vu r a  de  G . - L .  Ch r é t i en ;  5 -  g ra vu r a  de  Bou cha rd y ;  6 -  E .  

Q uened ey ,  1 808 ;  7 -  g ra vu ra  d e  Ch ré t i en ;  8 -  G ra vu ra  ag ua re l a da  d e  J .  F ou que t ;  9 -  de senh o  

de  Cha r l es  Ba l tha za r  J .  F .  Sa i n t - Mé mi n .xxxii 

desta modalidade de retrato no novo continente, foram alguns dos nomes mais 

frequentemente associados ao retrato a fisionotraço e que contribuíram para a sua 

rápida disseminação. Desde a data da sua invenção até cerca de 1830, esta técnica 

de retrato adquiriu grande popularidade em França como demonstram os cem 

retratos realizados a fisionotraço expostos no Salón de 1793 e as doze salas com 

cinquenta retratos cada que foram expressamente reservadas para o Salón de 1796 
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(Cfr. Cabezas  2002, p. 247). Quenedey associou-se a Chrétien em 1788, mas 

separou-se dele pouco tempo depois abrindo um negócio próprio concorrente, 

tendo realizado nesse primeiro ano cerca de 850 retratos; Fouquet e Bouchardy 

colaboraram com Chrétien, tendo o último tomado conta do estúdio depois da sua 

morte em 1811; em 1796 Saint-Mémin constrói o seu próprio fisionotraço e, nos 

catorze anos da sua carreira de retratista nos Estados Unidos, realiza perto de 

novecentos retratos em perfil nas principais cidades por onde passa, destacando-se 

séries de figuras históricas, como as dos fundadores revolucionários da nação 

americana ou de interesse antropológico, como as de vários índios nativos. O 

facto do fisionotraço permitir a captação quase mecânica da semelhança (não só 

do desenho do perfil como das características internas como cabelo, olhos, orelhas 

ou roupa), de permitir a execução muito rápida do retrato (Quenedey conseguia-o 

fazer em menos de seis minutos), de os poder reproduzir, vendendo-os nos 

tamanhos e formatos desejados e de poder ser transferido como “negativo” para 

gravura, preconiza já alguns dos procedimentos de uma industria só igualável 

poucos anos mais tarde com a do retrato fotográfico. Na realidade, a popularidade 

do retrato fixado a fisionotraço torna-o um dos primeiros fenómenos de 

democratização da arte do retrato, só suplantado posteriormente com o advento do 

daguerreótipo. 
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IV. A câmara obscura 

Dolce cose a vedere, e dolci inganni 

Francesco Algarotti, 176386
 

 

 

O termo latino “camera obscura” (“quarto escuro” ou “câmara escura”) é 

cunhado pela primeira vez em 1604, por Johanes Kepler (1571-1630), no seu 

tratado Paralipomena.87 Camera clausa, camera oscura, camera nera ou camera 

ottica são outros nomes que também iremos encontrar para designar o mesmo 

objecto. Contudo, classificar esta “câmara” como objecto pode revelar-se um 

exercício enganador. A câmara obscura refere-se, primariamente e antes de mais, 

a um fenómeno físico, natural, óptico-projectivo. Consiste na projecção de 

imagens naturais provenientes dos raios luminosos de um espaço visual exterior, 

que passam através de um pequeno orifício para um espaço interior. Esta 

projecção óptica de luzes ao encontrar uma superfície na sua direcção forma uma 

imagem que, apesar de estar invertida horizontal e verticalmente, constitui uma 

reprodução em directo, fiel, ao vivo, a cores e em movimento da realidade visual 

exterior. Este é um fenómeno que abarca uma história mais abrangente e com 

implicações mais profundas, que temos que necessariamente referir. 88  

                                                
86

 Algarotti 1763, p.69. 

87
 Kepler, Johannes, Ad Vitellionem paralipomena quibus Astronominae pars optica traditur.  

Frankfurt: 1604. Kepler escreve “camera clausa” na secção “Propositio VII. In: Idem: De 
figuratione lucis”, pp. 51-55 e, já no índex, p. 471, “camera obscura”, referindo-se à mesma 
secção. 

88
 Por questões de economia referiremos apenas o que de essencial desta história se relaciona 

com a nossa investigação, nomeadamente naquilo que ao desenho diz respeito. Sobre a história da 
câmara obscura, tanto na sua vertente de fenómeno descrito ao longo dos séculos, como na 
vertente objectual propriamente dita, e em particular o desenvolvimento que teve até ao advento da 
câmara fotográfica, remetemos para Gernsheim (1955, pp. 7-28), para Hammond (1981) e para 
Lefèvre (2007). Veja-se ainda Gioseffi (1959, pp. 13-22), Kemp (1990, pp. 188-199), Wade (1998, 
pp. 25-36) Steadman (2001, pp. 4-24) e Cabezas (2002, pp. 263-325). Sobre o princípio da câmara 
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O fenómeno físico associado à câmara obscura é descrito já desde a 

antiguidade, a propósito de questões ligadas à visão, à óptica ou a observações 

naturais como, por exemplo, o eclipse solar. Aristóteles (em Problemata) 

descreveu o seu princípio depois de observar a imagem do eclipse solar parcial 

através de folhas de árvores; chegou mesmo a relacionar a menor abertura (do 

foco de projecção) à maior definição da imagem. Referências similares a 

princípios ou a fenómenos relacionados com projecções ópticas são encontradas 

em vários autores da antiguidade clássica, ou em estudiosos e sábios chineses e 

árabes. Em particular Alhazan (965-c.1040), (ou na versão árabe, Hassan ibn 

Hassan, dito Al-Haitham), foi um autor pioneiro na ciência óptica, que viria a 

tornar-se muito importante para a tradição óptica medieval europeia. Alhazan 

estudou no Cairo os trabalhos de Euclides e Ptolomeu e de outros cientistas 

gregos; deixou uma obra escrita fundamental, o Livro de Óptica (Kitab al-

Manazir) um tratado em sete volumes escrito entre 1011 e 1021; construiu a sua 

próproia teoria da visão assente na emissão de raios visuais a partir do olho; 

estudou as propriedades de várias lentes, espelhos e “vidros” de ampliar; 

descreveu, igualmente, uma experiência com imagens de velas numa câmara 

obscura. O trabalho de Alhazan viria a ser traduzido para latim (De Aspectibus ou 

Perspectiva) na transição do séc. XII para o séc. XIII, tornando-se uma referência 

incontornável em todos os trabalhos ligados à óptica.89 Roger Bacon (1214-1294), 

que conhecia bem a tradução de Alhazan, descreve em 1267, em duas obras, 

Perspectiva e De Multiplicatione Specierum, a forma de obter imagens do eclipse, 

mas também daquilo que está no exterior, para uma sala escura. O seu seguidor 

John Peckham descreve o mesmo fenómeno em 1279 no seu Perspectiva 

Communis. Estão referenciadas várias outras ocorrências, quer em relatos, quer na 

circulação de obras escritas, que atestam o conhecimento em torno deste 

                                                                                                                                 

obscura e, em particular, sobre a formação de imagens projectadas sem lentes ou com câmaras de 
orifício pontual (pinhole), veja-se Pirenne (1970). Para uma perspectiva mais global acerca das 
teorias da visão e da óptica que enquadram a questão da câmara obscura consulte-se Lindberg 
(1976). Para uma perspectiva acerca da epistemologia e fenomenologia ligada à câmara obscura 
veja-se Crary (1990, pp. 25-66). 

89
 A primeira edição impressa, traduzida por Friedrich Risner, é de 1572 sob o título Opticae 

thesaurus. Cfr. Lindberg 1976. 
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fenómeno.90 Pode-se, portanto, concluir que todos os conhecimentos associados à 

câmara obscura, nomeadamente o princípio óptico da projecção de imagens, é 

bem conhecido, muitos anos antes da notícia dos primeiros aparatos ópticos 

classificados com o mesmo nome começarem a circular na Europa a partir do séc. 

XVI. 

 

É difícil de imaginar o fascínio e a atracção que o fenómeno das imagens 

projectadas deve ter exercida nos homens do passado. Na realidade, ainda hoje, 

para olhos saturados de imagens das mais variadas naturezas, este tipo de 

fenómeno ainda produz uma espécie de efeito perceptivo virginal marcante: a 

luminescência das cores, a reverberação dos tons, os contrastes da luz e sombra, o 

espaço instantaneamente disposto em perspectiva, toda a realidade visível, 

imaterial, fugidia, de repente estampada sobre uma parede, transformada em coisa  

plana, material, palpável, produz uma impressão inquietante; por um lado, há a 

perplexidade resultante da dualidade e correspondência entre duas realidades, 

interior / exterior, ou entre o verso / reverso da imagem; por outro lado, o facto de 

se poder tocar na imagem, como que confirmando a credibilidade da mesma na 

ponta dos dedos, constitui, mesmo hoje, uma experiência envolta num misto de 

assombro e encantamento. A série de fotografias de Schwartz e Westheimer dão 

conta desse fascínio ligado ao toque e à sedução táctil de um fenómeno 

eminentemente óptico (Fig. 33). De igual forma, o trabalho do fotógrafo 

Abellardo Morel, compreende uma série significativa de fotografias de imagens 

captadas através de longas exposições no interior de quartos, convertidos em 

câmaras obscuras, e que exploram de forma exemplar a tensão e estranheza do 

mundo exterior transformado em microcosmos, encerrado num espaço interior 

restrito, convertido em observatório para contemplação privada (Fig. 34). Em 

suma, aquilo que queremos enfatizar é a ideia de que as imagens projectadas da 

câmara obscura constituem uma experiência perceptível marcante que não deixam  

                                                
90

 Reenviamos para os trabalhos referidos na nota 88.  
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F i g .  3 3  —  E xe mp l o  de  du as  i ma gen s  no  i n t e r i o r  de  uma  câ ma ra  ob s cu r a  ob t i da s  po r  

p ro j e cç ão  c om s i s te m a  de  l e n t es  e  esp e l ho .  C ha r l es  Sc hwar t z  &  B i l l  W e s the i me r .  (1 )  e  (2 )  

Unt i t l e d  [Di g i t a l  Ph o to g ra phs  o f  i mage s  f ro m  t he  Ne w Yo r k  Ca mer a  O bs cu r a ] .  20 04 .xxxiii 

 

 

F i g .  34  — F o to g ra f i a s  co m e xpo s i çõ es  l on gas  d e  Abe l a rdo  M ore l l  c ap tand o  as  i mage ns  de  

câ mar as  ob s cu r as  mon ta das  em q ua r to s .  (e m c i ma ) .  M a nha t ta n  (1 996 )  e  B ós ton  (199 9 ) :  a s  

p r i m e i ra s  fo tog ra f i a s  de s ta  sé r i e  de  Mo re l l ,  a  p re to  e  b ra nco ,  n a  dé cad a  de  199 0 ,  u t i l i za va m  

apena s  a  téc n i ca  do  p i n ho l e  e  cheg av am a  te r  ex po s i çõ es  de  5  a  10  h o ra s  pa ra  s ens i b i l i za r  o  

f i l m e .  (e m b a i xo )  Vene za ,  San  Ma rco  (20 06 )  e  G r and  Cana l  (200 7 ) :  e m a mb as  u sa ra m- se  

l en t es  e  na  p r i m e i ra ,  ad i c i on a l m en te ,  um  p r i s ma  p a ra  co r r i g i r  a  i n ve r são .xxxiv 
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ninguém indiferente; ou, pelo menos, em alguém que esteja ligado à compreensão 

e à produção de imagens como é o caso do pintor. 

Contudo, o fenómeno natural da imagem projectada para ser produzido 

necessita da consideração de uma série de requisitos. Ou seja, necessita de um 

dispositivo: a luz (intensa, de preferência), um espaço escuro (uma sala, um 

compartimento, uma tenda, uma caixa, etc.) onde se coloca um plano de projecção 

(superfície branca e opaca ou translúcida e semi-opaca) e, por fim, uma pequena 

abertura com a forma e o diâmetro apropriado, ou uma lente convergente para 

poder conduzir adequadamente a luz. As primeiras câmaras, consideradas 

enquanto dispositivo, foram, portanto, as de orifício pontual, sem lente, 

comummente designadas por pinhole.91 Nos cadernos de Leonardo encontramos 

várias passagens com experiências feitas com câmaras obscuras deste género. Um 

desenho do Codex Ashburnham, de c. 1492, exemplifica bem o princípio da 

imagem projectada numa câmara sem lente (Fig. 35.1). Contudo, a primeira 

imagem que ilustra uma câmara obscura sem lente a aparecer em obra publicada 

surge só em 1545, num tratado de astronomia de Rainer Frisius, mostrando como 

foi observado um eclipse solar ocorrido a 24 de Janeiro de 1544 na cidade de 

Louvain. Imagens semelhantes — com um objecto duplicado e invertido numa 

parede oposta no interior de um quarto fechado — seriam repetida muitas vezes  

em desenhos e gravuras nas mais diversas publicações (Fig. 35). Refira-se que a 

maioria destas imagens tinha como função explicar um princípio óptico e não 

propriamente a de ilustrar um dispositivo concreto destinado à representação 

gráfica.92 Ainda assim, tal dispositivo poderia ser rapidamente improvisado sem 

qualquer complicação. Não obstante, para que uma imagem projectada no interior 

do espaço obscurecido possa usada na prática do desenho de forma eficaz e com o  

                                                
91

 Steadman, adverte  bem que, nos casos de câmaras obscuras construídas em quartos ou em 
espaços em que o operador esteja no seu interior, o termo “pinhole” é enganador porque na 
realidade o orifício pontual não é da dimensão da cabeça de um alfinete (como no caso da 
fotografia), mas mais de uma moeda ou equivalente (Stadman 2001, p. 4). 

92
 A gravura de Kircher (entre outras) parecer sugerir essa possibilidade. Porém, as câmaras 

pinhole deveriam ser muito ineficazes e pouco práticas se fossem aplicada à representação gráfica. 
Veja-se sobre este ponto o Vol. II, pp. 311-313. 
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F i g .  35  — (1 ) -  Leon a rd o  da  V i n c i ,  c . 1492  ( cod ex  Ash bu r nha m ) ;  (2 ) -  Ra i n e r  G e mm a F r i s i u s ,  

1545  (D e Rad i o  A s t ro no mi c a  e t  G eo me t r i ca ) ;  (3 ) -  A th ana s i us  K i r c he r ,  164 6  (A rs  Magn a  Luc i s  
E t  U mbr ae ) ;  ( 4 ) -  S te fan o  De l l a  B e l l a ,  c .16 35  ( des en ho ) ;  (5 ) -  Dan i e l  S chw en te r ,  16 36  

(De l i c i ae  Ph ys i co - Ma th em a t i ca e ) ;  (6 ) -  g re vu r a  de  1778  ( T he  new  co mp l e t e  d i c t i ona r y  o f  a r ts  
and  s c i en ces ) .  xxxv 

mínimo de exequibilidade, o pinhole tem de ser substituído por uma lente 

convergente de vidro, o que representa um ganho assinalável em luminosidade e 

nitidez. Na verdade, podemos sublinhar que a única coisa que realmente faz a 

diferença, quando consideramos a câmara obscura enquanto dispositivo para a 

representação gráfica, é o corpo óptico: a lente. A lente é o elemento determinante 

na câmara obscura. O grande salto que se verificou no desenvolvimento deste 

dispositivo, principalmente a partir do início do séc. XVII, foi o do 

desenvolvimento de objectivas e sistemas ópticos de lentes que permitiam 
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F i g .  3 6  — O b j e c t i v as  e  s i s te mas  óp t i c os  co m d i ve rsa s  co n j uga çõe s  de  vá r i o s  t i po s  de  l en tes :  

Ch r i s t oph  Sc he i ne r ,  Ro sa  U rs i n a ,  1630 ;  G e o rg  F r i de r i ch  Bra nde r ,  Ku rze  Be sc h re i bung  e i ne r  
ganz  n euen  Ar t  e i ne r  Ca me rae  O b sc u rae ,  17 69 .  xxxvi 

controlar de forma precisa o tamanho, o foco e a abrangência angular da 

projecção. Assim, apesar do seu nome remeter para uma caixa negra, é a lente que 

efectivamente define este dispositivo. Este dado alerta-nos para um facto 

invariavelmente desconsiderado ou despercebido sobre a câmara obscura, o que 

impõe que frisemos bem este primado da lente. 
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1- Lentes 

Façamos, pois, um ponto de ordem prévio. O dispositivo óptico a que chamamos 

“câmara obscura” é um objecto vago, muitas vezes improvisado num qualquer 

espaço ou numa construção ad-hoc. A lente é o elemento central de um sistema 

que pode ser montado e desmontado ou adaptado às circunstâncias mais variáveis. 

Lefèvre (2007, p. 6) refere justamente que o facto de muitos destes dispositivos 

serem objectos temporários explica porque é que nenhum sobreviveu até hoje. 

Há aqui, portanto, uma primazia da lente, que afirma a identidade deste 

dispositivo óptico. O adjectivo “óptico” pode dar azo a sentidos ambíguos, ainda 

que conexos — desde a oftalmologia e fisiologia da visão, às leis da geometria 

projectiva; do campo das ciências puras da física óptica, da catóptrica e dióptrica, 

à psicologia e percepção visual; da chamada pintura retiniana, ao olhar pictórico 

mais abrangente —, contudo, o sentido preciso que aqui queremos considerar é, 

para já, aquele que se refere aos meios que incorporem efectivamente tecnologia 

óptica que permita disponibilizar uma projecção. Ou seja, que incorporem uma 

lente. Ou um sistema óptico para projectar que pode tomar a forma de uma lente, 

de um espelho côncavo ou a associação de diversos tipos de lentes, conjugadas ou 

não com espelhos. 

Apesar das primeiras referências a câmaras obscuras equipadas com lentes 

datarem do séc. XVI, acreditamos que seja bem possível que o seu uso possa ter 

começado muito antes, já que a existência de lentes constitui um dado histórico 

anterior àquela data. Efectivamente, a consideração da evolução histórica das 

lentes constitui uma chave fundamental para situarmos com mais precisão o 

advento da câmara obscura óptica. Recuemos, pois, o mais possível. A chamada 

lente de Nimrud, datada de 750-710 a.c., talvez seja o artefacto óptico mais antigo 

que se conhece.93 Existem variados relatos da Grécia e Roma antiga com 

referências ao uso de lentes com os mesmos fins. Os trabalhos do físico e inventor 

árabe Abbas Ibn Firnas (810–887) em Córdoba, na transformação de areia em 

                                                
93

 Pertencente ao British Museum, provavelmente usada como lente de aumento ou de ignição, 
encontrada nas ruínas assírias com o mesmo nome. Veja-se “The Nimrud Lens / The Layard 
Lens”, The Britsh Museum; disponível on-line. 
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vidro e na invenção das chamadas “pedras de leitura” (pequenas lentes 

semiesféricas colocadas sobre as folhas dos códices para aumentar as letras) 

tiveram uma contribuição significativa para a futura indústria do vidro e das 

lentes. A implementação gradual de uma tecnologia óptica torna-se um facto 

assente a partir de 1280 com a invenção dos óculos de visão com lentes 

correctivas, provavelmente em Itália, a partir de Pisa. Os venezianos tornaram-se 

particularmente activos neste domínio especializando-se no fabrico de vidro e 

lentes. Florença foi outro dos centros de maior relevância na assimilação do 

conhecimentos do período medieval sobre óptica. Conhecimento que contribuiu 

para um aperfeiçoamento gradual ligada à tecnologia das lentes.94 
 Mas a prova mais categórica encontra-se numa série de frescos pintados em 

1352 por Tommaso da Modena, na Basílica San Nicolò em Treviso, onde 

podemos testemunhar as primeiras representações pictóricas de instrumentos com 

lentes.95 São utensílios comuns para os monges copistas e para os estudiosos 

medievais (veja-se a Fig. 37): em (1) observamos o que aparenta ser uma “pedra 

de leitura” (uma espécie de visor com lente para ampliar); em (2) um espelho 

côncavo (ou uma lente de aumento); em (3) uma lupa com lente convexa; e em (4) 

um par de óculos. Observando estas pinturas, não nos podemos deixar de 

interrogar o que é que poderia impedir o Homem do trecentto italiano, de poder 

conseguir projectar imagens com lentes.96 O que estamos a afirmar é, em suma,  

                                                
94

 Para uma história completa sobre  a invenção e evolução do fabrico de lentes e óculos veja-
se o completo e sistemático estudo de Ilardi 2007 que, com base numa quantidade inédita de 
documentação de arquivo, estabelece, quanto a nós, novos padrões para o entendimento e alcance 
que a tecnologia óptica desempenhou a partir da Renascença. 

95
 Os frescos pertencem ao ciclo que representa Quarenta personagens ilustres da ordem dos 

dominicanos, pintados em friso contínuo na Sala Capitular do Seminário da Basílica San Nicolò, em Treviso. 
Para uma descrição completa dos objectos ópticos nestes frescos, assim com noutro semelhante de Andrea dei 
Bartoli de 1367, na Ireja de S. Francisco em Assis, veja-se Ilardi 2007, pp. 18-26. 

96
 Certamente que a qualidade das lentes, não sendo aquela que seria atingida nos séculos 

posteriores, seria contudo suficiente para produzir uma projecção bem mais discernível e luminosa 
que a de uma pinhole, caso contrário também não seriam usadas pelos eruditos medievais para ler. 
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F i g .  37  — (e m c i ma)  F rag m en tos  de  f re sco s  d e  T o m m aso  da  Mo dena ,  p i n tad os  e m  

1352 ,  e m  T re v i so ,  ond e  são  v i s í ve i s  a s  p r i me i ra s  r ep re sen ta çõe s  p i c tó r i ca s  d e  

i ns t ru men to s  c om l e n t es .  (e m b a i xo )  “C ons p i c i l l a ” ,  g ra vu ra  de  J an  va n  de r  S t ra e t ,  de  

1580  i l us t rand o  vend edo res  de  l e n t es  e  ócu l os  (e m Nova  R epe r ta .  B e rn a :  15 80 ,  

p ran cha  1 5 ) .xxxvii 
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que a tecnologia disponível já em meados do séc. XIV, conjugada com 

compreensão dos fenómenos ópticos assimilada dos tratados medievais sobre 

óptica,97 poderia ser usada para projectar imagens numa câmara obscura. Desde a 

data destas representações, 1352, até à de 1580, data de outra prova visual que dá 

notícia de uma industria óptica já plenamente desenvolvida — na forma de uma 

gravura de Jan van der Straet (1523-1605) que ilustra uma loja com todo o tipo de 

lentes e óculos,98 — existe todo um período no qual é difícil não equacionar o 

papel que as lentes certamente desempenharam na emergência da câmara obscura 

enquanto dispositivo para projectar imagens e, concomitantemente, enquanto 

dispositivo de representação.99 É bem possível, portanto, que alguma forma de 

câmara obscura com lente tenha de facto sido, e ao contrario do velo de Alberti, o 

primeiro dispositivo óptico usado em imagens desenhadas. 

 

 

                                                
97

 Nomeadamente pela difusão de trabalhos como a Optica (300 B.C.) de Euclides, 
Perspectiva (1270-78) de Witelo, Opus Majus de Roger Bacon e Perspectiva Communis (1270) de 
John Peckham ou das traduções latinas de Alhazan (De Aspectibus ou Perspectiva), que 
começaram a circular a partir do Séc. XIII. 

98
 “Conspicilla” (óculus), de uma série de 24 gravuras que ilustram as invenções mais 

representativas da Idade Média e Renascimento (em Straet, Jan van der, Nova Reperta. Berna: 
1580). 

99 Há, quanto a nós, toda uma história não considerada até hoje sobre a tecnologia das lentes 
neste período que necessita de ser revista a propósito da questão da câmara obscura, no sentido de 
se poder reflectir sobre o seu eventual impacto nas práticas da representação pictórica . O estudo 
de Ilardi 2007 representa, seguramente, um ponto de partida sólido para o desenvolvimento de 
investigação neste domínio. 
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2- A câmara óptica 

Consideremos a partir de aqui, portanto, apenas as câmaras munidas de lentes, ou 

seja, a “camera ottica” propriamente dita, no seu sentido mais literal. 

A câmara obscura ou câmara óptica, tomada enquanto objecto ou dispositivo 

foi sempre encarada segundo vários aspectos: como instrumento de conhecimento 

ao serviço das ciências da visão, da física ou da astronomia; como objecto para 

mostrar uma curiosidade natural, para espectáculos de entretenimento ou 

deslumbramento popular; ou ainda, naturalmente, como instrumento destinado à 

representação gráfica ou pictórica. Estes aspectos reflectem-se, igualmente, nos 

lugares onde encontramos as suas referências. Apesar de acreditarmos que a 

utilização da câmara com lentes possa ter ocorrido numa data mais anterior — em 

paralelo com o desenvolvimento das lentes já usadas em óculos e lupas de leitura 

— só no decurso do séc. XVI é que começam a surgir na literatura as primeiras 

referências escritas a dispositivos efectivamente ópticos. A primeira menção a 

projecções produzidas por uma lente convexa é feita pelo abade Francesco 

Maurolico (1494-1575) em Photismi de Lumine et Umbra, obra terminada 1521, 

que, contudo, só viria a ser publicada postumamente em 1611. Girolamo Cardano 

(1501-1576) em 1550, em De subtilitate rerum (Nuremberga) refere igualmente o 

uso de uma lente convexa para ver a paisagem exterior numa sala obscurecida. 

Giambattista Della Porta (1538-1615), em 1558, na primeira edição de Magiae 

Naturalis (Nápoles) descreve a forma de projectar imagens através de espelhos 

côncavos. Mas o primeiro livro sobre técnicas de representação, expressamente 

destinado a pintores e onde se descreve detalhadamente o processo para desenhar 

com uma câmara obscura com lente convexa é do veneziano Daniel Bárbaro 

(1514-1570), no seu La Practica della Perspettiva, publicado em Veneza em 

1568. Eis o que nos diz: 

“Faz um orifício na janela de um quarto com a largura de uma lente de 
óculo. Depois, arranja uma lente que seja igual às usadas pelos velhos para 
ver [convexa dos dois lados]. Depois de fixar esta lente no orifício, fecha 
todas as janelas e portas do quarto de modo a que não entre nele senão a 
luz que passe através da lente. Arranja um pedaço de papel e coloca-o em 
frente da lente por forma a que vejas claramente tudo o que está fora da 
casa em miniatura. Conseguirás vê-lo a uma determinada distância, 
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movendo para a frente e para trás o papel até encontrar o ponto certo. Aí 
fixarás a superfície e conseguirás ver no papel todas as formas tal qual se 
apresentam na realidade, bem como as gradações, as cores, as sombras, os 
movimentos, as nuvens, a ondulação da água, o voo dos pássaros e tudo o 
mais que possa ser visto. Esta experiência necessita de um dia luminoso, 
pois só um sol forte e brilhante exerce o poder para revelar as coisas 
visíveis como, por experiência própria, poderás ensaiar. Para esta 
experiência escolhe as melhores lentes e, se a cobrires parcialmente de 
forma a diminuir o seu diâmetro deixando aberta apenas um pequeno 
círculo do centro, terá ainda uma efeito mais vívido. Uma vez visíveis os 
contornos das coisas no papel, poderás, enfim, com um lápis, desenhar 
qualquer perspectiva que aí apareça, e depois sombrear e colorir tal qual a 
natureza a dispõe, até que completes o desenho”100 

É um relato muito explícito, chegando mesmo a referir o pormenor da abertura do 

diafragma no ganho de nitidez na imagem. É, curiosamente, a última entrada do 

seu tratado, depois de quase duas centenas de páginas dedicadas a complexas 

construções em perspectiva, terminando com o que Bárbaro designa por “modo 

natural de pôr em perspectiva”. Numa obra destinada a pintores, este final é 

particularmente significativo. Contudo, é só com a popularidade alcançada pela 

segunda edição de Magiae Naturalis, de Della Porta (Nápoles: Orazio Salviani, 

1589; ampliada para vinte volumes), que a câmara obscura consolidará 

definitivamente a sua  difusão como dispositivo óptico que viria a despertar 

avidamente o interesse de artistas e cientistas nos séc. XVII e XVIII. Della Porta 

descreve vários sistemas para projectar imagens, nomeadamente a câmara obscura 

com lentes e espelho para corrigir a inversão da imagem.101 A partir daqui, as 

referências ao dispositivo aumentariam exponencialmente. Em 1611 Kepler 

publica em Dioptrice toda a sua teoria sobre lentes e sistemas ópticos, 

estabelecendo a forma de controlar o ângulo  do campo visual através dos 

                                                
100

 Cfr. Bárbaro, Daniele Matteo Alvise, La pratica della perspettiva, opera molto profittevole 
a'pittori, scultori, et architetti. Venetia: appresso Camillo & Rutilio Borgominieri fratelli, 1568; 
traduzido por nós a partir do original “Parte Nona, Cap. V. Modi Naturali di Mettere in 
Perspettiva.”, pp. 192-93, (em Fiorentini 2007); e de Svén Dupré, em Ilardi 2007, pp. 220-21. 

101
 Nesta 2ª ed. Della Porta apresenta quatro tipos de câmaras obscuras: sem lente (pinhole); a 

que usa apenas um espelho côncavo, corrigindo parcialmente a inversão horizontal; com espelho 
côncavo e lente convexa, para ampliar a projecção (sobre este modelo veja-se Gorman 2003); e 
com lente convexa e espelho plano, tornando-se este, no modelo que viria a triunfar. 



Ver através de 

144  

sistemas de lentes e permitindo munir a câmara obscura de obejectivas com 

diferentes distâncias focais como, por exemplo, de tele-objectiva. Sabemos que 

Kepler construiu uma das primeiras câmaras portáteis,  em forma de tenda, na 

qual fazia desenhos panorâmicos de paisagem da circundante, “não como pintor, 

mas como matemático”.102 Torna-se claro que, a partir deste momento, a câmara 

deixa de ser um quarto ou uma sala, (ou seja, uma espaço estático e limitado) para 

passar a poder deslocar-se para o exterior, seja em forma de tenda, de caixa ou 

casota. Se até aqui as conquistas foram no sentido de conseguir lentes e sistemas 

ópticos de melhor qualidade e mais versáteis, a partir do séc. XVII a caminhada 

faz-se no sentido da portabilidade. 

A câmara portátil representa, pois, uma condição indispensável para o artista 

que queira servir-se do dispositivo óptico nas sua práticas de representação. As 

primeiras reproduções de câmaras verdadeiramente portáteis, que se tornariam nos 

dispositivos estabelecidos para a a representação gráfica só aparecem, contudo, 

publicadas pela primeira vez em 1685 na obra Oculus Artificialis (Würzburg) de 

Johannes Zahn (1641-1707).103 Uma das câmaras de Zahn, que ficou conhecida 

                                                
102

 O testemunho é dado por Sir Henry Wotton numa carta escrita a Francis Bacon relatando o 

seu encontro com Kepler em Linz em 1620: “In this man's study I was much taken with the draft of 

a landscape on a piece of paper, raethought masterly done: whereof inquiring the author, he 

bewrayed with a smile it was himself; adding, he had done it non tanquam pictor, sed tanquam 

mathematicus. This setme on fire.At last he told me how. He hath a little black tent (of what stuff is 

not much importing) which he can suddenly set up where he will in a field, and it is convertible 

(like a windmill) to all quarters at pleasure, capable of not much more than one man, as I 

conceive, and perhaps at no great ease; exactly close and dark, save at one hole, about an inch 

and a half in the diameter, to which he applies a long perspective trunk, with a convex glass fitted 

to the said hole, and the concave taken out at the other end, which extendeth to about the middle of 

this erected tent, through which the visible radiations of all the objects without are intromitted, 

falling upon a paper, which is accommodated to receive them;  and so he traceth them with his pen 

in their natural appearance, turning his little tent round by degrees, till he hath designed the 

whole aspect of the field.” Cit. Henry Wotton, “To Francis Bacon, Lord Verulam. (Vienna, Dec. 

19 ? 1620, 0. S.)” em Smith 1907, Vol. 2, pp. 205-6 

103
 Zahn ilustra na sua obra variados modelos de câmaras obscuras portáteis, mas igualmente 

uma variedade de outros aparatos ópticos como lanternas mágicas e outros projectores, telescópios 
e microscópios. 



A câmara obscura 

145 

como modelo reflex, vinha equipada com uma lente e um espelho interno a 45º, 

que permitia corrigir a inversão vertical da imagem (mas não a horizontal), 

projectando-a para um vidro que funcionava como ecrã. Seria o modelo 

embrionário das futuras câmaras fotográficas. 

Convém neste momento estabelecer uma diferenciação importante quanto aos 

aspectos funcionais dos tipos de câmaras portáteis disponíveis, no sentido de 

evitar algumas confusões terminológicas. Efectivamente, a câmara obscura foi-se 

desenvolvendo em modelos muito variados: encontramos na literatura 

designações como câmaras tipo-reflex, tipo-tenda, tipo-caixa, tipo-livro, de 

operador interno, externo, etc., sendo que, na realidade, estas características 

podem encontrar-se ao mesmo tempo num e em vários dispositivos. Contudo, 

parece-nos haver duas características fundamentais nas quais qualquer uma delas 

se pode distintamente agrupar. Proporemos, assim, uma classificação em dois 

grupos subsumidos a essas características fundamentais: as câmaras de visor e as 

câmaras de projector. 

 

A câmara de visor será aquela que disponibiliza a imagem num ecrã emissor, 

no qual a imagem projectada fica retida por uma superfície translúcida (e.g. um 

vidro fosco, ou um folha de desenho translúcida sobre um vidro transparente). Isto 

significa que a imagem visível na câmara obscura é iluminada pela projecção que 

vem de baixo (ou da frente). Ou seja, a imagem emite luz. A Fig. 38 ilustra uma 

série de modelos muito distintos que partilham contudo a característica essencial 

de disponibilizarem imagens num visor que emite luz (em condições apropriadas 

de obscurecimento) sem o problema das sombras do desenhador ocultarem a 

imagem. Observamos que só as (2), (3) e (4) é que não são reflex (têm projecção 

directa). Apesar das (1) e (7) apresentarem uma cobertura, todas as outras 

mostram um cenário enganador, pois necessitam de um ambiente obscurecido 

para que as imagens se tornem discerníveis — excepto o anedótico e improvável 

modelo (3). Finalmente, refira-se que, enganador é igualmente o facto daqueles  
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F i g .  3 8  — C âm ara  ob scu ra s  de  v i so r .  1 -  J .  Z ahn  ( mod e l os  r e f l ex ) ,  168 5 ;  2 -  Rob e r t  H ook e ,  

(mo de l o  co m e c r ã  c ônc avo ,  e  c om d i a f ra gm a) ,  16 80 ;  3 -  Robe r t  Hoo ke  (m ode l o  po r t á t i l ,  t i po  

capa ce te ) ,  1 694 ;  4 -  N i c o l a s  B i o n ,  ( mode l o  ca i xa ,  de  v i so r  d i r ec to ) ,  1 765 ;  5 -  F r i ed r i c h  

Bra nde r  ( mode l o  de  me sa  c om l en te  te l e scó p i c a ) ,  176 9 ;  6 -  W i l l i a m Ho ope r , (m ode l o  de  mes a  

po r tá t i l ) ,  178 2 ;  7 -  D i on ys i us  La rdn e r ,  ( mode l o  de  ca i xa  r e f l e x )  185 5 .  xxxviii 
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personagens estarem a desenhar. Efectivamente, um dos mitos mais recorrentes a 

propósito deste tipo de câmaras é o de se fazer passar a ideia de que estas são 

admiráveis instrumentos para traçar directamente as imagens projectadas sobre o 

visor. Na verdade, os problemas são muitos: o papel a usar tem de ser transparente 

ou semi-translúcido para que a projecção luminosa o consiga penetrar; mesmo 

assim, a folha de desenho filtra a luminosidade e esbate a nitidez provocando uma 

perca de definição que torna ineficiente qualquer exercício que procure fazer um 

registo com algum rigor e detalhe; a imagem está horizontalmente invertida, o que 

implica transferir o desenho para outro suporte para a corrigir. E, a adicionar a 

tudo isto, o visor tem, normalmente, uma área tão pequena, o que dificulta ainda 

mais as coisas. Portanto, aqueles personagens nas gravuras não estão a ilustrar um 

facto real, mas a exemplificar uma possibilidade utópica. Como se quisessem 

anunciar que a arte do desenho estaria agora disponível, graças a uma “magia 

natural”, a qualquer um dos mortais. Prometem um prodígio de pasmar graças ao 

engenho da razão. Mas, inevitavelmente, prometem uma ilusão: “doces coisas de 

se ver e doces enganos”, como diria Algarotti. Tornam-se, assim, em objectos que 

se inscrevem numa já longínqua tradição popular dos dispositivos de 

encantamento, maravilha e entretenimento aos quais a câmara obscura também 

está associada desde a sua origem — lanternas mágicas, peepshows, 

fantasmagorias, divertimentos ópticos (Fig. 39, em cima). No final do séc. XVIII 

e no séc. XIX essa dimensão lúdica do objecto traduz-se em manifestações do 

pitoresco, de coquetterie ou em diversos usos recreativos. Mais do que um objecto 

para traçar ou observar a câmara obscura torna-se um brinquedo. 

É claro que a imagem pode ser traçada numa câmara de visor, mas não para 

uma aplicação profissional ou artística. Fora dessa esfera, torna-se apenas num 

objecto de curiosidade. Entra na categoria de passatempo lúdico; num 

entretenimento para o desenhador amador que, ingenuamente acredita que vencerá 

todas as dificuldades da representação; “Improved camera obscura for the 

instruction of youth in the art of drawing  & coloring” lê-se num jornal londrino 

em 1819; “la nature calquée directment”, anuncia outro, nas instruções detalhadas 

de um destes modelos do séc. XIX (Fig. 39, em baixo). A verdade é que esta 

tipologia de câmara não é um instrumento destinado à representação, mas antes à 

visualização. O facto de muitos terem um vidro fosco inviabilizaria desde logo,  
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F i g .  39  —  A  c âm ara  o bs cu r a  enqu an to  ob j e c to  de  en t re te n i me n t o . xxxix 

 

F i g .  40  —  Câ ma ras  o bs cu r as  de  v i s o r :  i ns t r um en to  de  v i s ua l i za ção .  xl 



A câmara obscura 

149 

qualquer tentativa de traçar uma imagem.104 A sua função, destina-se pois à 

observação e estudo da cor, dos gradientes, do claro-escuro; de tudo o que se 

relaciona com as qualidades pictóricas ou picturais da imagem. Muitos dos 

modelos que apresentam um visor de dimensões reduzidas parecem confirmar 

precisamente essa convicção. À semelhança do vidro de Claude apresentam 

instantaneamente um pintura em miniatura, pronta a ser observada, analisada e, 

eventualmente, copiada. Um artista profissional que desejasse desenhar 

directamente a partir da imagem projectada tinha outro tipo de recursos muito 

mais eficazes  à sua disposição: as câmaras de projecção. 

 

A câmara de projector será aquela que disponibiliza a imagem num ecrã 

reflector, no qual a imagem projectada incide sobre uma superfície opaca (e.g. 

uma folha branca). Isto significa que a imagem visível na câmara obscura é 

iluminada pela projecção que vem de cima (ou de trás), ou seja, a imagem reflecte 

luz. Ao contrário da de visor, a câmara de tipo projector é a única realmente eficaz 

para a prática do desenho. As primeiras câmaras para desenhar foram de projector, 

sem espelho (e.g. a de Bárbaro). Mas aquela que se acaba por implantar é a que 

têm como estrutura uma forma piramidal, na qual a base é ocupada pelo plano de 

projecção onde se coloca a folha para desenhar, e o topo ou cabeça é composto 

por uma lente e um espelho que direcciona a projecção. Dentro desta tipologia de 

câmara existem modelos muito variados, mas que se podem agrupar em três 

grandes núcleos: as de tipo-tenda, de tipo-livro e de tipo-caixa. Apesar de também 

revelarem alguns inconvenientes —  o ambiente escuro no interior da câmara que 

dificulta a visibilidade; o seu espaço exíguo e abafado; ou as sombras do 

desenhador que ocultam a projecção —, a imagem é clara e nítida, pode ser 

traçada sobre qualquer superfície com um grau de rigor e detalhe incomparável e 

sem qualquer tipo de inversão.  

A Fig. 41 ilustra uma série de câmaras de projector, todas elas do tipo tenda, 

de acordo com a evolução que foram tomando, desde 1711 (data das primeiras  

                                                
104

 Remetemos a justificação desta nossa convicção para os ensaios que realizamos com 
câmaras deste tipo (veja-se Vol. II, pp. 317-321). 
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F i g .  41  — Câ ma ra s  obs cu ras  d e  p ro j ec to r  (de  t i po  p i rami da i s  ou  e m te nda ) .  1 -  W i l l e m  

G rav esa nde ,  ( ca i xa  v e r t i c a l  e m ca b i ne ) ,  1711 ;  2 -  J ean - An to i ne  No l l e t  ( mo de l o  des mo n t áve l  

t i po  g ua r da - chu va ) ,  1 735 ;  3 -  En cy c l op éd i e  d e  D i de ro t  e  A l e mbe r t  ( t enda  em p i râ mi de ) ,  177 2 ;  

4 -  J . - A .  N o l l e t  ( vá r i a s  mod a l i da des  d e  ten da ) , ( 1743 ) ,  1777 ;  5 -  Di c t i on na i r e  des  a r t s  e t  
mé t i e r s ,  (p i râ mi de  t r unc ada ) ,  1 823 -183 5  6 -  Er nes t  Ha reu x ,  ( ten da  e m c ava l e t e  de  

ca mpan ha ) ,  c . 1870 -90 ;  7 -  Ben j a mi n  J r .  P i ke ,  ( ca i x a  p i r ami d a l  co m enc a i x e  pa ra  a  cab eç a  

pa ra  qu e  o  ope r ado r  f i q ue  de  f o ra ) ,  1 856 ;  8 -  C ha r l e s  Ch eva l i e r  ( mode l o  f r anc ês  cón i co  t i p o  

ten da ) ,  1 826 -185 0 ;  9 -  m ode l o  s em e l han te  ao  de  Ke p l e r  c om cab eça  pe r i s cóp i ca  de  Ja me s  W .  

Q ueen ,  185 9 ;  1 0 -  ré p l i ca  a c tua l  de  u m  mod e l o  t i p o  te nda . xli 
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F i g .  42  — Câ ma ra s  ob scu ra s  de  p r o j ec to r  ( t i po  l i v ro  e  t i po  ca i x a ) .  A  p r i m e i ra  (e m  

c i m a)  pe r t enc eu  ao  p i n to r  S i r  Jo shua  Rey no l d s  ( c .1 760 -1 780 ) .  xlii 
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Ilustrações de uma câmara deste tipo, de Willem Jacob's Gravesande (1688-1742), 

que apresenta ainda uma espécie de mesa em formato de cabine, encapotável) até 

1850 (data das últimas câmaras de campanha, em formato de tripé articulável e 

portátil, ideais para trabalhos en plein air). Assim, as primeiras ilustrações de uma 

câmara obscura de projector são de Gravesande, um matemático holandês que em 

1711 publica Essai de Perspective (Haia) em francês, onde apresenta dois 

modelos (o já referido, tipo-cabine, e um caixotão adaptado de uma liteira para ser 

transportável105), com um extenso capítulo dedicado ao seu uso: “Usage de la 

chambre obscure pour le dessin”.106  Em 1755, aparece novamente publicado na 

obra de Charles-Antoine Jombert (1712-1784), Méthode pour apprendre le 

dessein, mas adiciona-lhe a ilustração de um terceiro modelo que viria a tornar-se 

famoso: uma câmara muito portátil que se monta e desmonta rapidamente e que, 

quando fechada, fica colapsada dentro de uma caixa dissimulada em livro.107 Este 

foi certamente o zénite da portabilidade e talvez a mais conhecida seja a que 

pertenceu ao pintor inglês Joshua Reynolds, hoje no Science Museum, em 

Londres (Fig. 42, em cima). A câmara obscura tipo-caixa é uma variação desta 

(ou vice-versa) e representa o mesmo desejo de portabilidade, praticabilidade e 

descrição. Todo o aparato colapsa numa caixa quase espalmada que serve de 

prancheta e que pode ser facilmente transportada para qualquer lado. A Fig. 42 

apresenta vários modelos destas duas tipologias: 3 tipo-livro (em cima) e 3 tipo-

caixa (em baixo).  

Refira-se, por fim, que neste tipo de câmaras de projector, para que a imagem 

projectada se apresente na sua orientação correcta, sem qualquer inversão perante 

                                                
105

 Esta liteira vinha equipada com todos os requisitos: lente e espelho ajustável do interior, 
prancheta para duplicar desenhos e ventilação para não embaciar as lentes no interior com a 
respiração do operador. Apesar disso, era pesada e pouco prática e por isso não vingou (só aparece 
mais uma outra versão semelhante na Encyclopédie de Diderot e Alembert). 

106
 Cfr. Gravesande, Willem Jakob, Essai de Perspective. Haye: 1711, (opúsculo à parte, pp. i-

vi, 1-38); e na edição inglesa (Gravesande 1711): An essay on perspective, London: 1724, pp. 101- 
120. 

107
 Cfr. Gravesande (1711) em Jombert, Charles-Antoine. Méthode pour apprendre le dessein. 

Paris: l'Auteur, 1755, pp. 137-156, Pl. Fig.5. Veja-se as três câmaras de Gravesande, 
respectivamente, na Fig. 41.1 e, mais adiante, na Fig. 198.3 e Fig. 105.3. 
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o operador, este tem de se colocar sempre de costas para o objecto que está a 

representar. Este é acedido como que em diferido, distanciado e isolado de 

qualquer contexto perceptivo. O desenhado prescinde, portanto, do seu olhar 

natural para mergulhar na visão dada pelo olho artificial: além de, 

paradoxalmente, virar as costas ao seu objecto de representação, acede 

voluntariamente a um estado de suspenção perceptiva ao alhear-se da realidade 

exterior, encobrindo-se e isolando-se na escuridão de uma espécie de casulo, onde 

o único foco de atenção existente é a luz que emana da imagem projectada. 
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3- Lentes e imagens desenhadas  

Qual, então, o potencial da câmara obscura para a representação gráfica? 

Desde logo, a projecção óptica permite resolver de forma expedita e correcta 

aquilo que Alberti definiu como a primeira condição na construção da pintura ou, 

por outras palavras, da imagem: a circunscrição. Na teoria da imagem albertiana, 

(subentendida no essencial da tradição pictórica ocidental desde a Renascença ao 

séc. XIX) a representação — imagem — depende da circunscrição, da 

composição e da cor (recepção da luz). Mas é a circunscrição que sustenta as 

restantes.108  Esta acção de “traçar as linhas dos contornos” [“l'attorniare del 

orlo”] instaura a prioridade original do desenho na concepção da imagem. E, 

curiosamente, Alberti diz-nos que a melhor forma de obter uma boa circunscrição 

é, também, a de usar um dispositivo óptico.109 Trata-se, de novo, da reminiscência 

da acção primordial de Dibutades: reter a figura pela circunscrição da sombra ou, 

neste caso, pela circunscrição da imagem projectada. Tal como aí, um dispositivo 

de sombras projectadas, também aqui um dispositivo de projecções ópticas. Tal 

como aí, aqui também a dimensão do toque, do contacto da ponta riscadora com a 

imagem matriz, com o espectro, a aparência, convertendo a sua efemeridade em 

marcas perenes, pela linha que se inscreve em torno dela, constitui um traço 

decisivo na emergência da figura. Isto é, na construção da representação. 

Representação legitimada pela ligação física, indicial, da circunscrição e da 

imagem óptica matricial; pela marca, pegada, impressão, que o rasto óptico deixa 

no desenho. 

                                                
108

  Alberti diz-nos: “Dado que a pintura se esforça por representar as coisas que se vêm, 
fixemos de que modo é que elas são vistas. (...) Em primeiro lugar, quando vemos uma coisa, 
percebemos que é algo que ocupa um espaço determinado. O pintor descreverá este espaço 
seguindo o seu contorno com uma linha e, por essa razão, chamaremos a este processo de traçar 
o contorno com o termo apropriado de circunscrição”; e mais adiante reforça: “nenhuma 
composição ou recepção de luz [cor] pode ser alcançada sem uma boa circunscrição — isto é, um 
bom desenho — o qual, em si mesmo é já bastante agradável” Cfr. Alberti 1435 em Villa n1999, 
pp. 93-94 e em Sinisgalli 2011; (Livro II, nº30 e 31 respectivamente). 

109
 “A obra depende, portanto, da circunscrição e para que esta esteja desenhada 

correctamente considero que nada pode resultar mais adequado do que o uso do velo ao qual 
costumo designar por intersecção”. Ibidem, p. 94. 
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Mas aqui surge-nos um problema. Como é que reconhecemos esse rasto 

óptico no desenho? Quais os sinais ou as características que nos permitem 

reconhecer uma matriz óptica subjacente numa imagem desenhada? Como 

distinguir os desenhos feitos com câmara obscura? Entramos, aqui, numa das mais 

nebulosas e escorregadias questões que este tema encerra. Por um lado, porque 

são raríssimos os exemplos de desenhos que manifestamente se sabe terem sido 

feitos com uma câmara obscura ou com outro dispositivo óptico e que, por si só, 

estabeleçam um quadro de características gráficas minimamente uniforme ou 

coerente. Por outro, porque a própria natureza autográfica do desenho, que faz 

relativizar as eventuais características ópticas a múltiplas variáveis — do estilo de 

um autor, de uma escola, de um local ou período, das intenções funcionais do 

desenho (esboço, estudo, projecto, apontamento livre, registo rigoroso, desenho 

acabado, etc.) ou até das técnicas, materiais e metodologias —  redundam 

invariavelmente num exercício inconclusivo. Por fim, e mais determinante, 

porque a grande maioria das imagens que dispomos, eventualmente feitas com 

câmara obscura, não são os desenhos, mas sim imagens desenhadas. Esta 

subtileza faz uma grande diferença. Muitos dos desenhos directamente traçados 

sobre a projecção são passados para gravuras, pinturas, ilustrações ou desenhos 

autónomos acabados, i.e., são imagens retrabalhadas, transferidas, redesenhadas 

ou transcritas para outro médium cuja acção directa original da “circunscrição” se 

perdeu ou foi ocultada com a sobreposição de outras acções no decurso deste 

processo. Existe, portanto, um desvanecimento da identidade do gesto gráfico 

inicial, digamos, da impressão  óptica do primeiro momento, retida nos 

delineamentos do desenho. Observemos dois exemplos que nos parecem 

paradigmáticos desta situação. 

As aguarelas que Galileu Galilei (1564-1642) fez após as suas observações da 

das fases da Lua feita com uma luneta astronómica em Janeiro de 1610, 

constituem certamente o primeiro conjunto de desenhos que se sabe terem sido 

feitos garantidamente através de mediação óptica. A Lua vista através de lentes 

abria o caminho a um universo inteiramente novo a explorar, consequência de 

uma nova visão que se estendia muito além dos limites da percepção natural no 

mundo. Mas para lá desta dimensão epistemológica do telescópio de Galileu, 

aquilo que aqui nos interessa sublinhar é a passagem de um desenho, executado  
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F i g .  43  — ( à  esq . )  Agua re l a s  de  G a l i l eu  do  s eu  ma nu scr i to ,  as  p r i me i ra  i ma gen s  des enha da s  

a t r avé s  de  u ma  l e n te  (à  d i r . )  G rav u ra s  de  au to r  de sco nhe c i do  do  l i v ro  Si de reu s  nun c i us .  xliii 

pela própria mão de Galileu e directamente saído da visão das lentes da luneta, 

para a gravura impressa que este mandou executar para acompanhar a sua obra O 

Mensageiro das Estrelas (Sidereus Nuncius. Veneza: 1610) (Fig. 43).110 As 

                                                
110

 Acerca da comparação entre estas duas séries de imagens de Galileu (aguarelas e gravuras) 
veja-se Sicard 1998, pp. 61-68. 
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aguarelas são de notável execução. O seu aspecto óptico é perceptível  no modo 

como Galileu soube traduzir nas pinceladas subtis das aguadas e nas rigorosas 

gradações da escala tonal a novidade que os seus olhos viam ao espreitar pelo 

óculo do telescópio. Esse aspecto óptico é revelado pela explicitação dos detalhes, 

crateras e relevos dada pela textura da superfície lunar que só a ampliação das 

lentes do telescópio dão a ver. Mas também pelo talento invulgar de Galileu na 

captação do contraste lumínico, na zona crítica de transição entre sombra e luz, na 

tonalidade dada à luz reflectida da Terra sobra a sombra própria da Lua e em 

todos os detalhes que dão a sugestão dos relevos da superfície. Esse aspecto 

óptico é, contudo, radicalmente alterado na passagem à gravura. A linguagem 

convencionalizada deste médium impõe uma série de protocolos no tratamento 

dos valores de claro-escuro, como a introdução de contornos cruzados e malhas 

gráficas de tracejados paralelos que conferem um aspecto cru e planimétrico ao 

jogo de luz-sombra e que ficam muito aquém da densidade lumínica e da 

volumetria da massa esférica sugerida nas aguarelas. Em suma, as gravuras da 

Lua são imagens que revelam a retórica usual das imagens impressas, iguais a 

tantas outras; e, no entanto, são imagens desenhadas de origem óptica. Se no 

discurso das aguarelas é possível vislumbrar uma marca óptica, já na passagem 

para as gravuras esse rasto diluiu-se com a transcrição para outra linguagem. 

 

O outro exemplo reporta-se ao primeiro e único desenho que refere 

explicitamente que a sua execução foi feita com recurso a uma câmara obscura. 

Trata-se de um desenho de Thomas Sandby (1721-1798) que contém uma 

inscrição reveladora: “Windsor from the Goswells drawn in a Camera” (Fig. 

44).111 Na verdade trata-se de uma série de quatro folhas coladas, formando uma 

única vista panorâmica do conjunto, o que significa que a imagem foi construída a 

partir de quatro pontos de vista distintos ou seja, quatro projecções sequenciais  

tiradas em lugares espaçados entre si, como que “em travelling” (literalmente em 

movimento de câmara) fundidas posteriormente num só desenho. A observação 

em detalhe (Fig. 45Fig. 45) permite-nos indagar vagas conjecturas sobre uma  

                                                
111

 Sublinhado nosso. A folha data de 1770 e, consequentemente, a inscrição “drawn in a 
camera” refere-se à utilização de uma câmara obscura na execução do desenho. 
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F i g .  4 4  —  V i s ta  pa no r âmi ca  de  W i n dso r  de se nhad a  co m u ma  câ mar a  ob sc u ra  po r  T ho ma s  

Sand by  e m  17 70 .xliv 

 

F i g .  45  —  Q ua t r o  d e t a l he s  do  de sen ho  da  F i g .  44 .xlv 

representação a partir de lentes: a apresentação dos aglomerados de casas e 

arvoredos dispostos quase em planimetria, com a mesma profundidade de campo, 

são semelhantes ao tipo de visão de quem olha através de uma tele-objectiva; a 

linha de contorno ininterrupta, que vai passeando com segurança pelo perfil de 

telhados, fachadas e chaminés, poderia indiciar uma linha sublinhada ou 

decalcada a partir de uma imagem subjacente. Mas, se não fossem as quatro 

folhas coladas (formando uma panorâmica incompatível com um único ponto de 

vista natural) bem como, sobretudo, a referência da inscrição, muito 
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provavelmente a suspeita do auxílio de uma ferramenta óptica nos passaria 

despercebida. Efectivamente, o resultado final consegue uma vista panorâmica, 

com unidade e continuidade, iludindo com sabedoria os inevitáveis saltos 

estruturais entre as diferentes perspectivas. Quanto aos espectáveis sinais no 

desenho decorrentes de uma acção da “circunscrição” a partir de uma projecção 

óptica, estes são praticamente imperceptíveis como consequência de um trabalho 

de “pós-produção” cuidado, onde a depuração gráfica ao nível da linha e da 

mancha apagam os vestígios gestuais de uma execução “traçada” a partir de uma 

imagem projectada subjacente: as linhas rectas das construções arquitectónicas 

são redesenhadas a régua; as linhas frisadas dos arvoredos e acidentes geológicos 

são representados à maneira convencional observada em muitos desenhos da 

tradição paisagista; a aplicação contida de aguadas indica não apenas as notas 

tonais necessárias como sublinha também a coesão geral do conjunto, disfarçando 

os possíveis desajustes de um desenho construído a quatro tempos. Temos pois, 

assim, um exemplo em que os sinais gráficos do desenho pouco nos confirmam 

sobre a marca inaugural deixada por um instrumento como a câmara obscura na 

sua execução. 

 

O que os exemplos da gravura de Galileu e do desenho de Sandby nos 

mostram é aquilo que poderíamos classificar como uma propensão de 

encobrimento que resulta da dissimulação do gesto inicial que eventualmente 

poderia revelar o rasto óptico de forma mais directa. Dir-se-ia que uma imagem 

desenhada a partir de lentes — uma pintura, uma aguarela, uma gravura ou 

mesmo uma ilustração ou desenho final acabado — implicará invariavelmente um 

processo de ocultação desse rasto óptico, seja por transferência da imagem para 

outro suporte ou médium (como no caso de Galileu), seja pelo desenvolvimento 

do desenho em fases posteriores, com a acumulação sucessiva de outros sinais e 

marcas que se vão sobrepondo (como no caso de Sandby). São raros os casos que 

mantêm a frescura do gesto inicial intocado. E, mesmo nesses, é difícil afirmar 

peremptoriamente que esta ou aquela característica é o resultado da impressão 

original do rasto óptico. Se existem casos em que essas características podem 

intrinsecamente falar por si, através dos sinais dos próprios desenhos (como 

veremos mais à frente, com os desenhos de Andy Warhol), outros casos temos em 
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que apenas por dados externos à obra (história de produção, relatos, 

documentação escrita ou outra) se estabelece alguma relação com a óptica. Por 

outro lado, grande parte da avaliação que se faça neste domínio depende da 

análise caso a caso devido, sobretudo, ao princípio autográfico do desenho, que 

tende a individualizar, singularizar, tornar irrepetível o gesto autoral e a própria 

marca gráfica. Ainda assim, como veremos mais adiante, na 3ª e na 4ª parte deste 

estudo, existem sinais que seguramente podem ser reconhecíveis como 

características ópticas subsumidas quer por sinais gráficos, quer pictóricos que 

estruturais.112 Por agora importa-nos apenas sublinhar a relatividade de todos 

estes factores decorrentes, sobretudo, deste princípio ou propensão de ocultação e 

que redundam invariavelmente numa dificuldade em identificar sinais ópticos em 

imagens desenhadas.113 

 

Assim, a história da câmara obscura, enquanto dispositivo de registo gráfico,  

subentende uma história silenciosa feita de imagens desenhadas que circulam 

anonimamente como descendentes órfãos do modelo óptico que as concebeu. Ao 

contrário, por exemplo, dos portrait au physionotrace, que atestam a sua 

proveniência com a menção ao dispositivo que gerou o retrato — quase como um 

certificado de origem que garante a veracidade do registo fisionómico — as 

imagens feitas a partir da câmara obscura são mudas quanto ao seu processo 

generativo. O desenho de Sandby é a única excepção desta história, por causa da 

inscrição que nos atesta a sua paternidade no modelo óptico.  

À falta de um “certificado de origem”, resta-nos, portanto, olhar para as 

características intrínsecas da obra, mas também atender às informações externas à 

obra para identificarmos desenhos suspeitos de terem sido feitos a partir de uma 

câmara obscura. Mas o problema das referências externas é que estas são raras e 
                                                

112
 No capítulo dedicado à relação entre Arte e óptica a propósito do debate com Hockney 

teremos a oportunidade de explicitar algumas destas características ópticas (pág. 229 e seguintes). 
De igual forma, o tema estará transversalmente implicado nos casos de estudo relativos a 
Brunelleschi, Caravaggio, Canaletto e Ingres. 

113
 Recordemos que o uso que fazemos da expressão “imagens desenhadas” inclui não só os 

desenhos propriamente ditos, mas igualmente outras figurações gráficas ou pictóricas onde 
originalmente o desenho interveio. 
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muitas vezes indeterminadas; e o problema das evidências visuais das imagens é 

que são invariavelmente inconclusivas ou atribuíveis a vários outros factores em 

complemento e não exclusivas à intervenção da câmara obscura.114 Contudo, os 

nomes mais citados a este propósito são os de Vermeer e de Canaletto. 

Relativamente a Canaletto teremos a oportunidade de o estudarmos em detalhe 

mais adiante tomando como ponto de partida o desenho. Relativamente a Vermeer 

todas as características ópticas apontadas reportam-se a evidências do domínio da 

pintura — não existe, aliás, um único desenho que se conheça do pintor holandês. 

Não faz sentido, por isso, dedicar-lhe uma atenção mais demorada no contexto do 

nosso debate (que se centra no desenho) já que as características ópticas apontadas 

à sua pintura são muito mais dependentes de efeitos pictóricos do que dos 

recursos gráficos. Por outro lado, o tema já está exaustivamente debatido — 

sobretudo a partir do conclusivo estudo de Steadman (2001) — pelo que 

remetemos a ligação entre a pintura de Vermeer e a câmara obscura para os 

principais trabalhos  sobre a questão.115 

A ligação da câmara obscura a uma certa pintura holandesa de paisagem, de 

interiores domésticos e de natureza-morta é vagamente referida por alguns 

autores, sem contudo haver estudos que desenvolvam casos concretos sobre essa 

ligação. O poeta holandês Constantijn Huygens (1596-1687) relata-nos em 1622 

da sua admiração pela imagem da câmara obscura: “É impossível expressar a sua 

beleza em palavras. A arte da pintura está morta, pois é a própria vida ou algo 

superior, se encontrássemos uma palavra para a definir.”116 O holandês 

                                                
114

 Kemp (1990, p. 193) refere justamente este problema a propósito dos primeiros usos da 
câmara obscura pelos pintores dos Países-Baixos: “When we look at the actual paintings of this 
era and ask whether the camera obscura hás been used in their creation, we generally encounter 
insuperable problems in framing an unequivocal answer. Direct written evidence, in the form of 
contemporary accounts of named painters actually using the camera obscura, is almost entirely 
lacking. The visual evidence of  paintings themselvs tends to be inconclusive”. 

115
 A primeira referência directa à relação entre a pintura de Vermeer e a câmara obscura é 

feita por Mayor (1946, pp. 19-20). Seguem-se-lhe os relevantes artigos específicos sobre este 
tópico: Seymour, Jr. 1964; Schwarz 1966; Fink 1971. Finalmente, Steadman (2001) encerra este 
ciclo com um estudo muito aprofundado, onde apresenta um corpo de argumentos que nos 
parecem convincintemente conclusivos sobre esta ligação. 

116
 Huygens citado por Kemp (1990, p. 192) a partir de A. K. Wheelock Jnr, “Constantijn 
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Gravesande, no seu texto de 1711 sobre a câmara obscura refere o seu uso pelos 

pintores seus conterrâneos.117 Esta indiscriminação parece ser, aliás, a tendência 

dominante noutros lugares. Agarotti (1763, p. 70) fala do uso que fizeram da 

câmara os “mais célebres pintores vedutistas que hoje temos”, nomeando apenas 

o pintor Spagnoletto di Bologna ou seja, Giuseppe Maria Crespi (1665-1747) cuja 

pintura, contudo, pouco indicia o uso da câmara. Joshua Reynolds possuía uma 

câmara obscura e discorre sobre o seu uso num dos seus discursos,118 mas não 

sabemos ao certo se efectivamente tenha feito um uso sistemático do dispositivo. 

Vallencienes (1800, p. 208) refere que Claude-Joseph Vernet (1714-1789) pintou 

a sua grande série dos portos de França com a ajuda da câmara obscura. Em várias 

menções destes autores existe um misto de encantamento e apologia à imagem 

projectada pela natureza, tomada como exemplo a seguir para a pintura e um 

refrear do entusiasmo, alertando para as distorções e falsidades que a câmara pode 

oferecer. Ainda que as referências que encontramos sejam invariavelmente vagas, 

circunstanciais ou em discurso indirecto, podemos concluir com alguma certeza, 

que a utilização da câmara obscura na prática artística se começa a desenvolver de 

forma mais consistente a partir do séc. XVII, a partir de dois centros 

fundamentais: a Holanda e Flandres, e a Itália. Só mais tarde é que se expande 

para a França e, principalmente, para Inglaterra. 

A ponte entre a tradição nórdica e, em particular, a holandesa, da pintura de 

paisagem e a tradição do sul, vedutista italiana deve ser evocada a propósito de 

um nome também associado a este dispositivo: o holandês Caspar van Wittel 

(1653-1736), que veio trabalhar para Itália, fixando-se em Roma a partir do último 

quartel do séc. XVII sob o nome italianizado de Gaspare Vanvitelli. Vanvitelli 

viajou pelas principais cidades italianas entre 1694 e 1710 realizando grandes 

                                                                                                                                 

Huygens and Early Attitudes to the Camera Obscura”, History of Photography, 1, 1977, pp. 93-
103 (ver ainda Kemp 1990, n. 57, p. 354). 

117
 “On peut remarquer à l’occasion de la chambre obscure, que plusieurs Peintres Flamands 

(à ce que l’on dit)  ont étudié & imité, dans leurs tableaux, l’effet qu’elle presente, & la maniere 
dont elle fait voir la nature; (...)” Cit. Gravesande (1711) em Jombert, Charles-Antoine. Méthode 
pour apprendre le dessein. Paris: l'Auteur, 1755, pp. 138-9. 

118
 Reynolds 1801 (“Discourse XIII”), p. 128. 
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F i g .  46  — G a sp a re  Van v i te l l i :  ( e m c i ma )  E n t rad a  do  Cana l  G rand e  co m St ª .  M a r i a  de l l a  
Sa l u te  e m Ven eza ,  (1 )  d e  1 695  e  do i s  de sen hos  p repa ra tó r i os  a  pa r t i r  da que l e  ( 2  e  3 ) ;  (e m  

ba i xo )  Ved u t a  d a  P i a zza  San  M ar co  (4 )  e  O  a rc o  d e  Sep t i mu s  Se ve ru s  no  fó ru m ro man o  (5 ) .  

xlvi 

vistas topográficas, certamente com a ajuda de uma câmara obscura que trouxera 

da Holanda.119 A Fig. 46 exibe cinco desenhos de Vanvitelli. O de cima, Entrada 

                                                
119

 Para uma perspectiva detalhada sobre os desenhos de Vanvitelli, (a maioria na Biblioteca 
Nazionale em Roma), veja-se Vitzthum (1977). Christoph Lüthy propõe uma metodologia para o 
emprego da câmara obscura por Vanvitelli baseada numa captação cruzando o método da 
quadrícula através da transposição “à vista” da observação feita no visor de uma câmara 
semelhante às de Johann Zahn (em Oculus Artificialis. Würzburg, 1685); o varrimento dos 
enquadramentos parciais obtidos pelo visor seriam montados de acordo com uma quadrícula 
prévia (veja-se Lüthy 2005, pp. 322-339). Quando a nós este método não nos parece exequível: 
por um lado pelos argumentos já expostos quanto ao desenho através de uma câmara de visor; por 
outro, por se tratar de uma técnica demasiado complexa e pouco rigorosa. Uma câmara obscura de 
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do Canal Grande com Stª. Maria della Salute em Veneza, de 1695, tal como 

veríamos anos mais tarde no desenho de Sandby, é composto por duas folhas 

coladas, provavelmente traçadas num primeiro momento, a grafite, a partir de 

duas projecções distintas numa câmara obscura que, depois de juntas numa fase 

posterior, seriam trabalhadas repassando os delineamentos a sépia com aparo, 

introduzindo anotações de aguadas para as sombras e desenhando uma malha 

quadriculada para uma posteriores confirmação da composição e perspectiva, 

estudo de cor (veja-se os dois desenhos seguintes) e, finalmente, transferência 

para pintura. O facto de no desenho inicial não haver linhas auxiliares para a 

estruturação dos edifícios, bem como o facto dos delineamentos das  suas 

perspectivas, em ângulos e escorsos difíceis e variados, estarem desenhados à 

primeira, sugere a intervenção do dispositivo. Outros desenhos de Vanvitelli, 

seguindo a mesma metodologia, confirmam o recurso à câmara no início do 

processo para a captação dos delineamentos da veduta.  

O uso da câmara obscura é particularmente adequado para grandes vistas 

panorâmicas que pressupõem uma captação em vários pontos de vista. Canaletto 

deve ter absorvido alguma da técnica de Vanvitelli — que, como veremos, aplicou 

em várias sequências de levantamentos para vistas —, quer indirectamente pela 

influência  que aquele deixou na sua passagem por Veneza nos pintores locais, 

como por exemplo em Luca Carlevarijs (1663-1730), quer directamente aquando 

da estadia do jovem pintor veneziano em Roma. De igual forma, Canaletto deve 

ter influenciado também alguns pintores ingleses aquando da sua estadia em 

Londres, de 1746 a 1755. Um dos pintores usualmente apontados é Samuel Scott 

(1702-1772) que, à semelhança doutros da sua geração, como os irmãos Thomas e 

Paul Sandby, realiza uma série de vistas panorâmicas, recorrendo provavelmente à 

câmara obscura para esse propósito; mais uma vez encontramos várias folhas 

coladas para a mesma vista (Fig. 47). Rapidamente, uma série de artistas ingleses 

iriam dar uma atenção particular à câmara obscura, aplicando-a não só em vistas 

panorâmicas mas também em paisagens e vistas pitorescas. Uma das últimas 

aplicações certas da câmara obscura verificou-se no desenvolvimento de uma  
                                                                                                                                 

projector seria , pois, o método mais lógico. Sobre o uso da câmara obscura em Vanvitelli veja-se 
igualmente Morris 2003. 
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F i g .  47  — Sa mu e l  Sco t t :  W e s tmi ns te r  Abbe y  a nd  Ha l l ,  1739 ;  W es t mi ns te r  Br i d ge ,  c . 1744 .  

xlvii 

 

F i g .  48  — 1 -  Pano ra ma s  ou  “ a  Na tu re za  nu ma  v i s ta  de  o l hos ” :  1 -  R obe r t  Ba rke r ,  Ed i nbu rgh  
f ro m th e  top  o f  S t  G i l e s  C a t hed ra l  o n  the  Roy a l  M i l e ,  1787 ;  2 -  Ro be r t  Ba rke r ,  A  V i ew  o f  
Londo n  ta ken  f ro m the  top  o f  A l b i o n  Mi l l s ,  B l a ck f r i a r s ,  1 792 ;  3 -  H en r y  A s t on  Ba rke r ,  Vi ew  o f  
Pa r i s  f ro m th e  Se i ne ,  (2  f o l ha s  de  u m to ta l  d e  8 )  18 02 .  xlviii 
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forma específica de panoramas completos, cilíndricos, de 360º: o ciclorama. 

Constituiu a evolução natural das primeiras vistas alargadas montadas em várias 

folhas, em sequências de desenhos captadas com a câmara. O pintor Robert 

Barker (1739-1806) foi quem patenteou em 1786 e quem cunhou com o termo 

”panorama”, enquanto dispositivo de visualização espectacular destinado a criar 

uma experiência totalmente imersiva no espectador. O seu primeiro panorama foi 

da sua cidade natal de Edinburgh em 1787 (Fig. 48). A fórmula era simples: 

captar com uma câmara a vista de uma cidade, detalhadamente registada numa 

sequência de vários desenhos e transferi-los para pintura em telas de formatos 

gigantescos, para serem observados em condições especiais — a Rotunda de 

Leicester Square em Londres foi um edifício especialmente construído para este 

fim, por forma a que o espectador se colocasse numa plataforma onde nunca visse 

os limites da imagem e se sentisse literalmente dentro do espaço da pintura, como 

se estivesse a ver a vista ao vivo. O seu nome original era “La Nature à Coup d' 

Oeil”. Era um espectáculo visual que se tornou numa verdadeira atracção de 

massas e num negócio lucrativo que seria continuado pelo seu filho Henry Aston 

Barker (1774-1856). 

Seguindo a linha de Sandby, Scott ou Barker no que se refere à representação 

de uma vista composta pela junção de dois ou mais desenhos, encontramos outro 

artista inglês referenciado pela sua utilização da câmara obscura: Thomas Girtin 

(1775-1802). Contemporâneo e colega de Turner, Girtin, um promissor pintor e 

aguarelista que desapareceu muito cedo com apenas 27 anos, deixou-nos uma 

significativa colecção de desenhos (a grande maioria está na Tate Collection e no 

British Museum), sobretudo, paisagens e vistas com ruínas. Sabemos — pela 

inscrição que aparece num dos seus desenhos (Fig. 49 em cima), e pelas 

características similares a este noutros desenhos seus — que Girtin trabalhava 

com a câmara obscura no levantamento de muitas das suas vistas. A inscrição diz: 

"Trace from nature of Bridgnorth in Shrops. by Girtin for the finished Drawing in 

the British Museum"120 e é da mão do seu primeiro proprietário, Chambers Hall,  

                                                
120

 A expressão inglesa “trace from nature” pode revelar-se dúbia, mas neste contexto “trace” 
refere-se ao acto de decalcar a partir de uma imagem e “from nature” ao facto dessa imagem ser 
tirada do natural. Veja-se online o comentário ao desenho do curador do The British Museum, 
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F i g .  49  — T ho ma s  G i r t i n .  (e m c i ma)  B r i dgn o r th ;  v i ew  on  th e  b ank  o f  the  r i ve r .  c .179 8 -1 802 .  

[ t em  u ma  i n sc r i ç ão  q ue  d i z  “ t r ac e  f ro m n a tu re ” ]  (e m b a i x o )  Bl ac k f r i a rs  b r i dg e  an d  S t  Pa u l ' s ,  

Sec çã o  V I  do  pan o ra ma  d e  Lond re s  ' E i d om e t rop o l i s ' .  180 0-01 .xlix 

referindo-se ao facto do mesmo ter sido traçado com uma câmara obscura. Além 

do desenho estar montado em duas folhas, é claramente perceptível uma anotação 

traçada a partir de uma projecção (sobretudo na esquerda, na primeira folha onde 

o tratamento do claro-escuro com tracejado não encobre o registo primário). É 

conhecida a sua série de desenhos para o “Eidometropolis”, de 1800-1801, um  
                                                                                                                                 

London, em <http://www.britishmuseum.org/ >. 
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F i g .  50  — T h om as  G i r t i n .  D es enho s  p a ra  o  Ei do me t r op l o l i s .  1  e   2 -  de se nho s  p re pa r a t ó r i o s  

pa ra  a  s ec ção  I :  re g i s to  o r i g i na l  de  re co l h a  co m câ ma r a  obs cu ra  e  es tud o  de  co r  pa ra  a  

me sm a  se cç ão ;  3 -  de senh o  da  se c ção  I I I .  l 

detalhado panorama da cidade de Londres, constituído por diversas folhas 

seguramente captadas com uma câmara obscura. Tal como Barker, Girtin 

preparou o seu panorama cilíndrico em 360º, dividindo-o por sete secções, 

fazendo primeiro um registo linear minucioso “traçado da natureza” com a 

câmara obscura, fazendo depois um estudo de cor a aguarela partir deste e, 

finalmente, transferindo com o método da quadrícula a imagem para enormes 

telas que perfaziam um ecrã continuo circular de cerca de 33 metros de perímetro 

por 5,5 metros de altura (Fig. 50).121 Tratava-se, pois, de uma super-produção, 

                                                
121

 Para mais informações veja-se online, ibidem, o comentário aos desenhos do curador do 
The British Museum, London. 
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preparada com todo o cuidado, que seria apresentada de Agosto de 1802 até 

Março de 1803, aproveitando o fim da exclusividade de 14 anos da patente de 

Baker e destinada a surpreender em detalhe, fidelidade e qualidade pictórica. O 

papel da câmara obscura no levantamento rigoroso e exaustivo dos detalhes de 

todo o espaço circundante era, por isso, absolutamente fundamental. Nos finais de 

1801 e começo de 1802 Girtin passa quase seis meses em Paris onde faz o 

levantamento para uma série de vistas (A Selection of Twenty of the Most 

Picturesque Views in Paris), seguindo a mesma fórmula: estudos prévios e 

levantamento dos locais, repartindo, neste caso, uma sequência panorâmica por 

duas ou três folhas detalhadamente traçadas, para depois, já em Londres, serem 

transferidas para gravura e trabalhadas a aquatinta para publicação num álbum 

(Fig. 152).122 

A técnica de repartir uma vista panorâmica em várias secções desenhadas 

com a câmara obscura deveria estar bem estabelecida nas práticas dos pintores a 

avaliar pelos muitos casos conhecidos. Entre nós, o pintor Domingos António de 

Sequeira (1768-1837) também recorreu ao dispositivo quando começou a fazer 

em 1818 uma grande vista panorâmica da frente ribeirinha das margens do Tejo, 

de Lisboa até à Barra e de Cacilhas até ao “Riba-tejo”, da qual restam apenas uma 

série de desenhos de embarcações e uma sequência de cinco folhas coladas 

representando uma vista panorâmica da margem esquerda do Tejo.123 Sabemos 

isto através de uma série de missivas que o pintor endereçou às autoridades para 

apoio nas suas tarefas captação de vistas ao longo das margens do Tejo, onde 

solicita uma barca, um piloto e umas mesas e cadeiras onde possa apoiar as suas 

“câmaras obscuras e ópticas”.124 

                                                
122

 A publicação, já depois da sua morte, ficou a cargo do seu irmão John Girtin em 1803: 
Girtin, Thomas, A selection of twenty of the most picturesque views in Paris, and its environs, 
drawn and etched in the year 1802. London: M.A. & John Girtin, 1803. 

123
 Veja-se Baeumont 1975,  pp. 43-44, 95, 188-189. Nº de cat. 306: “Vista panorâmica da 

margem esquerda do Tejo defronte a Lisboa”. Grafite s/  5 folhas quadriculadas, 110x995 mm, 
MNAA. Inv.º 629. Os 10 desenhos das embarcações vão do nº de cat. 307 a 316; fazem lembrar 
uma série muito semelhante de desenhos de embarcações do veneziano Lucas Carvelarijs, 
captadas também, provavelmente, com uma câmara obscura. 

124  Lima (1942, pp. 5- 9) faz-nos a transcrição destas missivas, mantendo a ortografia 
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Os últimos anos do séc. XVIII e os primeiros do séc. XIX constituem um 

período particularmente fervilhante, não só pelas aplicações da câmara obscura à 

representação gráfica, bem como pela emergência de outros dispositivos ópticos 

para o mesmo fim. Para isso contribuíram vários factores que se ajustaram 

convenientemente ao dispositivo: a sedimentação do gosto pelas veduta e pela 

paisagem; o registo de viagem, não só as da tradição do Grand Tour, mas também 

as reportagens de expedições a lugares exóticos, aos sítios das civilizações antigas 

ou a recolha de imagens dos impérios coloniais e do novo mundo. A invenção do 

pitoresco e o nascimento do mercado das ilustrações de viagem completam a 

equação. Os pintores Thomas Daniell (1749-1840) e o seu sobrinho William 

Daniell. (1769-1837) viajaram pela Índia de 1786 a 1793 recolhendo material 

variado (desenhos a lápis e aguadas, aguarelas e óleos). De acordo com o diário de 

William, muitos dos desenhos eram captados com câmara obscura (Fig. 51).125 

No regresso a Londres trabalharam nesse material para produzirem Oriental 

Scenery, uma monumental visão sobre a Índia composta por 144 gravuras em 

aquatinta, aguareladas à mão e publicadas em seis volumes entre 1795 e 1808.  

Os Daniell não foram os únicos a usar a câmara como instrumento de captura 

fundamental para a representação rápida e fiel de vistas em expedições. O pintor  

                                                                                                                                 
deplorável do artista: “Tendo-me lembrado que seria hum estimolo muito agradável a Sua 

Magestade, o ver em toda a estenção a vista da Cidade Lisboa athe a barra, e de toda aque ofrece 

a Costa desde Cacilhas athe ao riba Tejo, tomei a deliberação de comvocar o Abridor Bejami 

Conte, empregado do Real servisso, para me ajudar ad.ª empreza, e escolhendo o lucal da Vila de 

Almada para dali fiqçar os pontos que ofereçao a melhor óptica; sendo-me precizo para este fim 

hu.ª Barraca de Campanha, de Coronel, por ser mais reparada, e algum soldado tanto para a 

conduzir ao d.º sitio de Almada, como para a armer nos pontos q. Convier, e guardala (...)” (carta 

de 16 de Setembro de 1818 ao Conde de Peniche). Noutra carta seguinte (2 de Outubro) pede mais 

material: “Constando-me que no Real Arsenal existem menzas e cadeira volantes de Campanha; 

pertendia que junto com a Barraca que requeri fossem duas das ditas menzas e quatro cadeiras 

para com mais comodid.e colucar as Camaras obscuras e ópticas, para o Objecto da Vista q. 

Tenciono fazer no Citio de Almada.” (o sublinhado é nosso). 

 

125
 Veja-se três entradas diferentes em Hammond 1981, pp. 53-54 
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F i g .  51  — T ho mas  e /ou  W i l l i a m Dan i e l l .  De senh os  de  re co l ha  f e i t os  co m câ ma ra  obs cu ra  (1  

de  M a i o  de  179 2 )  e  g ra vu r a  a  a qua t i n ta  a gua re l ad a  pa ra  a  sé r i e  O r i e n t a l  S cen e r y ,  1795 -

1808 .  li 

irlandês Edward Dodwell (1767-1832) usou uma para as ilustrações de viagem e 

arqueologia do livro A Classical and Topographical Tour through Greece 

(1819).126 Também o explorador James Bruce (1730-1794), nas várias viagens 

que fez pelo Norte de África, fez desenhos com uma câmara que o próprio 

mandou fabricar para à sua medida e que forneceu o material para as ilustrações 

de Travels to Discover the Source of the Nile, (5 Vol., London: G.G.J. and J. 

Robinson, 1790).127 

 

 Tal como estes, muitos outros casos, conhecidos ou apenas suspeitos de 

                                                
126

 Cfr., ibidem, p.57. 

127
 Cfr., ibidem, pp. 57-58. 
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terem naturalmente abraçado as potencialidades deste dispositivo, inscrevem-se 

nesta época particularmente sintomática do cruzamento entre um olhar individual 

do registo em primeira mão e uma visão normalizada por padrões de credibilidade 

e verosimilhança. Visão na qual a câmara obscura se encaixava plenamente pelo 

seu papel funcional. Ao contrário de outras épocas, neste período particular 

dispomos de referências suficientes que nos atestam que o dispositivo era tido em 

conta, quer para o estudo da cor e claro-escuro na pintura, quer para a 

representação efectiva através de um desenho traçado.128 Por outro lado, a sua 

esfera de actuação não se restringe aos domínio artístico ou profissional. Qualquer 

pessoa que tivesse de lidar com um problema de representação sabia que podia 

contar com o auxílio deste dispositivo, e qualquer pessoa com algum 

conhecimento amador podia improvisar uma ou, pelo menos, encontrar um dos 

vários modelos disponibilizados pelas casas de instrumentos científicos e da 

óptica.129 Se o recurso à imagem projectada por artistas constitui uma questão não 

resolvida quando consideramos o período dos séc. XV a XVII, a partir dessa data, 

as referências tornam-se mais evidentes, não só em testemunhos escritos, como 95 

e vê o mundo através de uma câmara obscura”; (3) em 1750, numa das suas  

                                                
128

 Além dos casos conhecidos que já referimos, Hammond (1981, pp. 40-70), faz a recensão 
de outros artistas onde se estabelece uma relação directa ou indirecta com a câmara obscura: Louis 
Jacques Mande Daguerre a propósito do seu diorama e das suas pinturas rectroíluminadas; Joseph 
Wright of Derby e o seu uso do alto contraste; John Ruskin e o seu comentário à semelhança das 
projecções da câmara à pintura dos grandes mestres. Refere ainda as ilustrações que o cirurgião 
William Cheselden (1688-1752) fez para o seu livro Osteografia, or Anotomy of the Bones (1733) 
usando uma câmara obscura enorme que ele próprio construiu.  

129
 Sabemos — através de catálogos e inventários de produtos da época — que os principais 

fabricantes de instrumentos científicos e material técnico dispunham de secções dedicadas a 
aparatos ópticos, em cujas listagens é frequente encontrarem-se referências a câmaras obscuras. 
Refira-se apenas alguns: ADAMS, George, “Adam's Catalogue of Instruments etc.” in A Treatise 
Describing the Construction, and Explaining the Use of New Celestial and Terrestrial Globes. 
London, 1782, pp. 3-10, I-VIII; ADAMS, George, A Catalogue of Optical, Mathematical and 
Philosophical Instruments. London 1795, pp. 565-579; DOLLOND, George, “A Catalogue of 
Optical, Mathematical and Philosophical Instruments” in SCHUMACHER, H. C. (Ed.): 
Astronomische Nachrichten. Vol. 8, 1831, pp. 42-48; PIKE, Benjamin Jr., Pike's Illustrated 
Descriptive Catalogue of Optical, Mathematical and Philosophical Instruments, manufactured, 
imported, sold by the author, with the prices affixed at which they are offered in 1856. With 
upwards of 750 Engravings. In two Volumes. Second Edition, enlarged, New York, 1856, pp. 180-
182, 185-190, 192 e seg. [disponíveis em Fiorentini 2007]. 
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F i g .  52  — Bre ve  h i s t ó r i a  da  c âm ara  ob s cu ra  ( sé c .  XV I I I  e  X I X) .  1 -  F .  J .  Be i c h ,  r e t ra tado  p o r  

G eo rg e  De s marè es ,  1 744 ;  2 -  C .  A nd r i e s sen ,  18 06 ;  3 -  G .  F .  Co s ta ,  175 0 ;  4 -  C .  G .  G e i ss l e r ,  

1799 ;  5 -  Ed mund  A t k i n son ,  18 75 . lii 

vedute ao longo do rio Brenta, o vedutista e gravador Giovanni Francesco Costa 

(1711-1772) retrata — (auto-retrata-se?) — um grupo de personagens a fazer o 

levantamento da veduta que ele próprio nos apresenta;  (4) em 1799 o ilustrador e 

gravador Christian Gottlieb Geissler (1729-1814), numa das 4 vistas de Genéva, 

representa numa cenário de jogo e lazer, um personagem a desenhar à vista 

desarmada, talvez a acabar o desenho que terá apontado previamente na câmara 
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obscura que se encontra atrás de si; (5) uma publicação de 1875 — quando a 

igualmente em iconografia. A sequência de imagens da Fig. 52 ilustram bem esta 

história: (1) um retrato de 1744, com o pintor Franz Joachim Beich (1666-1748) 

representado com os instrumentos do seu métier (lápis, pincéis, paleta e uma 

pequena câmara para estudo); (2) o desenhador Christiaan Andriessen (1775-

1846), que escreve a 20 de Julho de 1806, no seu diário ilustrado que acompanha 

o desenho, “Christiaan Andriessen fica à porta, sob o pavimento da Rua Amstel, 

fotografia ainda demorará a tornar-se um passatempo das massas — mostra-nos 

como uma câmara com a legenda “A Simple and Convenient Form of the 

Apparatus” ainda é usada no desenho de paisagem pelos artistas amadores. A 

sequência faz-nos um resumo sintético: câmaras para observar e para desenhar; 

câmaras de visor e de projector; câmaras como objecto recreativo ou como 

ferramenta profissional. 

Aquilo que, em suma, podemos concluir é que desde o início do séc. XVIII 

até ao primeiro terço do séc. XIX a utilização da câmara obscura parece adquirir 

definitivamente uma expressão significativa, tornando-se claramente numa prática 

normalizada entre os artistas. O recurso à câmara obscura — ou, genericamente, 

às ferramentas ópticas no desenho — visa essencialmente dois grandes objectivos: 

rapidez e precisão. Os artistas que as utilizavam faziam-no para responder, por um 

lado à necessidade prática de poupar tempo com o levantamento construtivo de 

variados elementos a representar nas vistas, cenários ou paisagens — sobretudo 

quando incluíam construções arquitectónicas, muitas vezes cheias de 

alinhamentos, pormenores, recessões e direcções muito distintas — por outro, 

para o fazerem com garantia de correcção (legitimada pelas leis da perspectiva e 

da óptica).  

Mas, acima de tudo, a câmara obscura representa a promessa de fixar a 

realidade visual pelo desenho; promessa, que em breve será concretizada na sua 

plenitude com a descoberta da fixação química dessa realidade. A câmara, 

obscura, passa a poder desenhar, sozinha, com a luz, convertendo-se em câmara 

foto-gráfica. E, diríamos que é uma evolução espectável. Como refere Mayor 

(1946, p. 20), “o olho de qualquer época é subtil, mas ainda assim, 

inexoravelmente parte da mente dessa época e é-se tentado a imaginar se a 

fotografia poderia alguma vez ter sido inventada em qualquer tempo anterior a 
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1830”. Além de corresponder ao espírito de uma época que tem o seu epílogo 

neste período de viragem que é o séc. XIX, a câmara obscura responde a um 

desígnio muito antigo de conciliar a visão objectiva disponibilizada pelo olho 

artificial com o olhar subjectivo do sujeito que lê e interpreta o mundo. Esta 

vertente dada à visão do sujeito é crucial quando comparamos o método de 

representação de um dispositivo como a câmara obscura com outros métodos de 

como, por exemplo, o da perspectiva linear. A visão do sujeito neste século de 

viragem corresponde, nas palavras de Jonathan Crary “à mudança assinalada pela 

passagem da óptica geométrica dos séc. XVII e XVIII para a óptica psicológica 

que dominou as discussões científicas e filosóficas da visão no séc. XIX”.130 Neste 

auge, teremos ainda tempo de assistir ao percurso breve, mas marcante, de um 

novo dispositivo que parece feito à medida dessa “visão do sujeito” e que viria 

juntar-se aos já existentes, prometendo assinaláveis vantagens: a câmara lúcida. 

 

                                                
130

 Cfr. Crary 1990, p. 16. Esta parece-nos ser, de resto, o ponto de partida para a tese de 
Crary: “Thus knowledge was accumulated about the constutive role of the body in the 
apprehension of a visible world”, ibidem. 
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V. A câmara lúcida 

Del. Cam. Luc. 
With extreme care & precision 

John F. W. Herschel, 1824
131

 

 

 

A câmara lúcida, ou câmara clara, foi inventada por um homem das ciências, o 

físico, químico e fisiologista inglês William Hyde Wollaston (1766-1828), na 

tentativa de, segundo palavras suas: 

“qualquer pessoa sem grandes conhecimentos de desenho, poder transferir 
para o papel a posição aparente dos objectos de uma qualquer vista; e 
tenho esperança que o instrumento, que eu concebi para este propósito, 
possa também ser aceitável para aqueles que tenham atingido grande 
desenvoltura na arte do desenho, pelo facto de possuir muitas vantagens 
sobre a câmara obscura”.132  

Wollaston trabalhou na sua câmara para ultrapassar a frustração que ele próprio 

sentiu desde 1800, no seu modesto esforço para ‘captar a configuração’ de várias 

vistas interessantes, sem os conhecimentos adequados na arte do desenho.133 A 

sua ideia fundamental era a de transformar a folha de desenho numa espécie de 

espelho daquilo que se observava; a folha deveria revelar a projecção reflectida do 

                                                
131

 Inscrição num desenho de J. F. W. Herschel — nº 369, del. Cam. Luc. May 17, 1824. The 
Coliseum, Rome. (Fig. 72.1). 

132
 “Having a short time, since amused myself with attempts to sketch various interesting 

views, without an adequate knowledge of the art of drawing, my mind was naturally employed in 
facilitating the means of transferring to paper the apparent relative positions of the objects before 
me; and I am in hopes that the instruments, which I contrived for this purpose, may be acceptable 
even to those who have attained to greater proficiency in the art, on account of the many 
advantages it possesses over the Camera Obscura.” Cit. Wollaston 1807a, p. 1. 

133
 Kemp 2006, p. 259. 
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ponto de vista do observador, para que, sobre o reflexo, se pudesse “decalcar” 

directamente a natureza. Depois de algum tempo a aperfeiçoar o seu modelo, a 

sua invenção foi registada em patente em 4 de Dezembro de 1806, sob o epíteto 

de “instrumento pelo qual qualquer pessoa possa desenhar em perspectiva, ou 

possa copiar ou reduzir qualquer gravura ou desenho”.134 Basicamente, a 

invenção resume-se a um simples prisma, que permite ao seu utilizador desenhar a 

partir de um reflexo (Fig. 54).135 

Ao contrário da câmara obscura que se baseia numa imagem materialmente 

projectada, o dispositivo de Wollaston é realmente inovador porque parte da ideia 

de delinear sobre uma imagem reflectida que é, em si mesmo, qualquer coisa de 

imaterial. Podemos admitir como variação mais ou menos longínqua a este 

princípio o método do velo de Alberti, na sua versão de janela de vidro (tal como 

preconiza Leonardo e, mais tarde Dürer) ou mesmo, uma qualquer técnica de 

desenhar directamente sobre um espelho.136 Mas os problemas práticos de 

exequibilidade ligados ao acto de desenhar directamente sobre um vidro ou sobre 

um espelho, bem como os da consideração do “perspectógrafo” que fixe o ponto 

de observação (olho), nunca fizeram vingar ou desenvolver verdadeiramente 

qualquer uma destas técnicas. Porém, a invenção de Wallaston em 1806, bem 

como as múltiplas versões que se lhe seguiram, vieram marcar uma viragem no 

que se refere à disponibilização de uma ferramenta prática que, através do 

desenho, pudesse ser usada para captar uma vista ou reproduzir qualquer objecto,  

                                                
134

 Wollaston 1807a, pp. 161-164. Nesse ano ainda, foram publicadas descrições da sua 
câmara lúcida em mais três periódicos de referência, dois ingleses e um francês (Wollaston 1807b; 
1807c; 1807d). Há ainda uma reedição posterior da patente do seu invento (Wollaston 1857: pp. 1-
5). 

135
 Sobre a história, as práticas e os artistas associados à câmara lúcida veja-se, sobretudo 

Hammond & Austin (1987), Schaaf (1990) e Fiorentini (2006a e 2006b). Veja-se também, Kemp 
(1990, pp. 200-203; 2006, pp. 259-261) e Cabezas (2002, pp. 330-347). Complementarmente, 
Fiorentini (2007) disponibiliza uma base de dados bibliográficos e iconográficos fundamental, 
com acesso online a praticamente todas as fontes sobre o tema. São estas as nossas principais 
referências e é para elas que remetemos para qualquer informação suplementar sobre este tópico. 

136
 Recorde-se que Décio Gioseffi sugere o desenho sobre um espelho como método seguido 

por Brunelleschi para a perspectiva do baptistério de San Giovani na sua tavoletta (Cfr. Kemp 
1978). Veja-se Cap.III, p. 96. 
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F i g .  53  — Ca r l  Ja kob  L i nds t rö m,  O  p i n t o r  i ng l ê s .  183 0 .  Na  ta mp a  da  ma l a  l ê -se  a  i n sc r i ç ão  

" T he  e f fe c t  I  a m su re  o f  when  f i r s t  I  ha ve  t he  l i nea m en t ” .  liii 

em praticamente qualquer condição de utilização.137 O exército de dispositivos  

                                                
137

 Aparentemente, o princípio subjacente à câmara lúcida teria já sido adiantado antes da 
descrição de Wollaston. Schwarz (1966, p.170) refere que o astrónomo Johannes Kepler no seu 
Dioptrice, publicado originalmente em Augsburg em 1611, dá uma descrição exacta da câmara 
lúcida (embora não com esta designação), depois de já três anos antes, no seu Ad Vitellionem 
Paralipomena, ter demonstrado a criação de imagens numa câmara obscura. Porém, segundo 
Schwarz, a invenção da câmara lúcida por Kepler teria caído no esquecimento completo, pelo que, 
duzentos anos mais tarde, a invenção de Wollaston (e depois a versão melhorada de Amici), nunca 
foram contestadas apesar de publicadas em diversas línguas em várias publicações científicas. 
Schwarz apoia-se em Edmund Hoppe (Geschichte der Optik, Leipig, 1926, pp. 26, f. 30) para 
sustentar esta posição. Apesar de sabermos que em Dioptrice são tratados temas relativos às 
propriedades reflexivas e refractivas de sistemas ópticos, em particular e pela primeira vez a 
descrição da conjugação de mais do que uma lente e o respectivo comportamento dos raios 
luminosos, não encontramos até à data qualquer referência que mencione a invenção por Kepler de 
um dispositivo com características semelhantes à câmara lúcida. Mesmo aceitando que em 
Dioptrice sejam adiantados os princípios ópticos observáveis no dispositivo de Wollaston, aquilo 
que nos parece relevante sublinhar a propósito da origem da câmara lúcida é que Kepler não 
deixou qualquer descrição ou sugestão para concepção de uma ferramenta destinada 
especificamente à representação gráfica a partir de imagens sobrepostas por reflexão, tal como é 
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F i g .  5 4  — I l us t raç ões  da  câ ma ra  l ú c i da  de  W o l l a s t on :  asp ec to s  do  d i s pos i t i vo ,  p r i nc íp i o  

óp t i co  e  modo  d e  uso .  liv 

disponíveis aos artistas para a representação gráfica contava a partir de agora com 

mais uma arma poderosa, tal como um desenho de 1830 de Lindström 

ironicamente satiriza (Fig. 53). Trata-se, em suma, de mais um instrumento 

auxiliar para a representação gráfica, cujo objectivo era o de proporcionar a 

possibilidade de se desenhar de forma fiel e rigorosa aquilo que os olhos vêem, 

querendo com isto dizer: de delinear as diversas figuras de forma objectiva e 

                                                                                                                                 

proposto por Wollaston. 
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directa e, em consequência, de se poder registar correctamente a perspectiva de 

um qualquer enquadramento ou as proporções e tamanhos dos vários elementos 

sem qualquer desajustamento, sem que para isso se tenha de ter alguma formação 

artística ou talento especial para o desenho, bastando tão pouco a simples perícia 

de decalcar mecanicamente por cima de uma imagem. A correcção do desenho 

assim conseguido seria legitimado pelas próprias regras projectivas óptico-

geométricas, que nele estariam implícitas. O que equivaleria a dizer de forma 

simplista, pelos princípios projectivos que regem a mecânica da visão e que 

constituem, afinal, o modelo inspirador das máquinas ópticas. Até esta data a 

única forma conhecida de se poder traçar sobre uma imagem projectada era 

recorrendo a uma câmara obscura. Como vimos, a câmara obscura não era 

nenhuma novidade na altura e constituía um instrumento sedimentado já com uma 

longa história. Porém, Wollaston estava interessado em ultrapassar os 

constrangimentos práticos que a utilização deste instrumento levantava, a saber: 

(i) as condicionantes muito exigentes de iluminação (só com luz forte se consegue 

uma projecção com nitidez e definição aceitável); (ii) o facto de se ter de trabalhar 

num ambiente adverso (o espaço obscurecido e por vezes exíguo limitam da acção 

do desenhador); e (iii) os inconvenientes logísticos do seu uso (uma estrutura 

pesada e pouco prática e a necessidade de se montar e adaptar o equipamento em 

cada desenho restringem bastante as situações da sua utilização, sobretudo em 

deslocações de exterior). 

Mas, na realidade, a câmara lúcida não foi só mais um dispositivo à 

disposição dos artistas. Representou, por um lado, a última ferramenta 

verdadeiramente significativa ao serviço das práticas de representação antes do 

aparecimento da fotografia e, por outro lado, com a sua “percepção visual 

prismática” veio responder adequadamente ao espírito desta época, comprometida 

com a demanda de novos modos de visão e de representação da realidade que 

cruzassem a dimensão objectiva e subjectiva.138 

                                                
138

 A propósito deste novo paradigma de observação / representação proposto pela câmara 
lúcida, por contraste como o da câmara obscura veja-se o elucidativo ensaio de Fiorentini (2006b). 
Para uma perspectiva mais alargada sobre os novos paradigmas de visão e observação no séc. XIX 
veja-se Fiorentini 2005 e Crary 1990. 
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1- O ponto de vista especular  

O princípio da câmara lúcida baseia-se na ideia de fazer sobrepor o reflexo do 

objecto a captar sobre a superfície de desenho. Trata-se de um princípio de 

sobreposição de imagens (tal como, aliás, na câmara obscura): por um lado, temos 

uma imagem reflectida, que funcionará como matriz e, por outro, a imagem 

desenhada, que será guiada na sua construção pela referência da primeira. Esta 

imagem matricial é reflectida por uma superfície espelhada (normalmente um 

prisma) ou por um vidro (normalmente um vidro semi-transparente e semi-

reflector). É, portanto, uma imagem especular, cuja inversão é normalmente 

corrigida por uma segunda reflexão. Na história deste dispositivo encontramos 

muitas modalidades e combinações usadas como elemento reflector — espelhos 

propriamente ditos e/ou prismas e/ou vidros semi-espelhados — que conduzem a 

imagem reflectida de modo a que, observando-a de um ponto determinado, se 

pareça que esta se sobreponha sobre a folha de desenho. Esta sobreposição simula 

uma projecção visual sobre a folha. Uma projecção que é virtual, porque apenas é 

percepcionada pelo observador que se coloca no exacto ponto de observação que a 

permite ver. 

Em sentido estrito, o aparato de Wollaston não é, como a câmara obscura, um 

projector, mas antes um óculo por onde se espreita uma imagem reflectida do 

motivo, aproximando-se mais, neste sentido, da tradição dos perspectógrafos — 

instrumentos para perscrutar, enquadrar e transferir uma determinada perspectiva 

ou ponto de vista. A câmara obscura também disponibiliza um ponto de vista, mas 

fá-lo com um olho próprio: o da lente; a imagem resultante é uma projecção 

óptica real e, por isso, um produto visual já acabado e filtrado. Com a câmara 

lúcida a projecção é virtual, porque é o resultado da reflexão da realidade no olho 

do próprio desenhador. Em termos perceptivos e processuais este dado constitui 

uma diferença fundamental: é, efectivamente, o olho do sujeito que vê, e já não 

um olho artificial, ainda que a mediação do olhar seja obtida com um dispositivo 

especular. 
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Descrição e Funcionamento 

Para captar o motivo pretendido, a solução teria de passar por fazer conduzir 

a sua imagem por dois espelhos ou duas superfícies reflectoras (uma reflecte a 

imagem do objecto que, por sua vez, reflecte sobre a outra superfície devolvendo 

a imagem original para o olho do observador já com a inversão corrigida). O 

princípio central da câmara lúcida baseia-se em produzir uma imagem virtual 

projectada do objecto a representar sobre o plano de desenho para que esta possa 

ser traçada. Para o efeito Wollaston idealizou um prisma óptico trapezoidal, com 

faces internas de 135º e de 90º. É claro que o prisma apenas possui as 

propriedades que permitem conduzir a reflexão para o olho do observador e não 

para o plano de desenho. Para ultrapassar este facto, Wollaston desenvolveu em 

complemento outra inovação peculiar: uma técnica especial de “observação 

repartida” para usar o aparelho. Esta técnica consiste em espreitar o prisma, 

tirando partido de uma posição específica de observação em que metade da pupila 

do observador recebe a imagem reflectida do prisma e a outra metade a imagem 

da folha de desenho, produzindo uma sobreposição óptica das duas fontes: ao 

alinhar o olho em simultâneo com um ponto da borda do prisma e com a ponta do 

lápis (ou outro instrumento) sobre a folha de desenho a pupila consegue separar as 

duas fontes visuais produzindo desta forma as respectivas imagens sobrepostas 

(veja-se Fig. 55).139  Para concretizar este objectivo o prisma monta-se numa 

haste ajustável, directamente presa ao plano de desenho (ou outra superfície), 

permitindo controlar a delimitação e a escala da projecção. A imagem resultante é 

virtual, porque, na realidade, não existe uma projecção real directa sobre o plano 

de representação, mas apenas uma ilusão, uma projecção aparente do motivo 

sobre o plano de desenho produzida pelas propriedades da reflexão especular do  

                                                
139

 A técnica obriga a fazer coincidir na pupila do observador duas linhas de visão paralelas 
muito próximas — a linha que aponta para a margem do prisma que recebe a imagem reflectida, e 
a linha que aponta para o instrumento riscador — e fazer com que essa coincidência se mantenha à 
medida que se vão percorrendo as formas do objecto reflectido através da acção do traçado. Esta 
coincidência é difícil de se manter constante ao longo da execução do desenho, não apenas pelo 
cansaço ocular que o processo envolve mas também porque, sempre que há uma quebra quando o 
desenhador olha directamente para o desenho ou para o objecto, o processo tem de ser retomado 
novamente, não raras vezes com um esforço adicional de re-acomodação visual. 
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F i g .  55  — T éc n i ca  da  ob se r va ção  r epa r t i da :  na  po s i çã o  a )  o  ob se r vad o r  ap ena s  vê  o  mo t i v o  

a t r avé s  d o  p r i s ma ;  n a  po s i ç ão  b )  o  obs e r vado r  a pen as  vê  d i rec ta me n t e  o  des enho ;  na  

pos i ção  c )  a  de  f un c i ona me n t o ,  o  o bse rv ado r  vê  o  mo t i vo  e  o  de se nho  e m  so b re pos i ção . lv 

prisma. O desenhador ao olhar para a folha através do instrumento vê sobreposta 

nesta um reflexo, uma imagem aparente do objecto a desenhar. 

Em 1819, outro homem das ciências, o naturalista italiano Giovanni Battista 

Amici (1786-1863), astrónomo, óptico e microscopista, introduziu uma 

importante inovação ao dispositivo, adicionando um vidro semi-espelhado a um 

prisma triangular em combinações que permitiam evitar a complicada técnica da 

visão repartida.140 Neste caso, o observador via directamente o desenho através 

dum pequeno vidro no qual se reflectia em sobreposição o seu ponto de vista. Para 

evitar os reflexos indesejados havia uma chapa com um orifício por onde se 

espreitava. 

 

                                                
140

  Cfr. Amici 1819 (“Sopra le camere lucide”). Uma versão francesa do mesmo texto seria 
publicada em 1823 com os diagramas respectivos. 
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F i g .  5 6  — (e m c i m a)  Câ mara  l úc i da  de  so b re pos i ção  apa ren te  ( mo de l o  de  W o l l as ton ,  à  es q . )  

e  de  so b re pos i çã o  d i rec ta  ( mo de l o  de  A mi c i ) .  ( em  ba i x o )  I l u s t ra ção  de  Cha r l e s  C hev a l i e r ,  

exp l i c i t ando  a s  vá r i a s  mo da l i da de  pa ra  ob te r  u ma  sob r epos i ção  d e  i ma ge m re f l e c t i da  (na  

pa r te  d i r e i t a ) .  Na  pa r t e  esq ue r da  da  i l u s t ra ção  [ “F i g .  2 ”  e  “F i g .  1 1 ” ,  re spe c t i va me n t e ]  e s t ão  

rep r ese n t ado s  o s  d o i s  m ode l o s  fun da men ta i s  d e  c âm ara s  l úc i d as :  o  de  W o l l a s ton  (c âm ara  de  

sob r epo s i ç ão  apa ren te )  e  o  de  A mi c i  ( c âm ara  de  sob repo s i çã o  d i re c ta ) .  lvi 

Assim, considerando este princípio da sobreposição a partir de uma imagem 

reflectida, podemos subsumir os diversos dispositivos a duas tipologias 

fundamentais de câmaras lúcidas, que designaremos por: (1) câmaras de 

sobreposição aparente, e (2) câmaras de sobreposição directa.  
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A primeira corresponde ao modelo original da Camera Lucida de Wollaston, 

com prisma trapezoidal, bem como ao das variações que se lhe seguiram, como 

por exemplo, a Chambre Claire Universelle de Breville, de prisma triangular com 

base espelhada. Dizemos que a sobreposição é aparente porque a imagem só pode 

ser percepcionada, pontual e parcelarmente, olhando algures na direcção da aresta 

do prisma, através da complicada técnica da visão repartida: metade da pupila 

recebe a imagem reflectida do prisma e a outra metade a imagem directa da folha 

de desenho, sendo a sobreposição efectivada pela fusão das duas fontes visuais. 

A segunda tipologia de câmara, corresponde ao modelo da Câmara Lucida de 

Amici, combinando um prisma com um vidro reflector, ou das versões em que, 

em vez de um prisma usem um espelho, como por exemplo na da do Graphic 

Mirror  de Alexander. Neste caso a percepção é directa porque se observa 

directamente o reflexo da imagem sobre um vidro que, por ser transparente, 

também se sobrepõe ao desenho (vejam-se os exemplos na Fig. 56). 141 

Para representar um qualquer objecto, o desenhador tem de montar o 

dispositivo numa estrutura fixa (uma mesa, uma prancheta ou qualquer suporte 

imóvel que previna a mínima deslocação do ponto de vista). Deve de seguida 

apontar o dispositivo na direcção do objecto e assegurar-se que uma das faces do 

prisma fique paralela ao plano de desenho. O desenhador nunca olha directamente 

para o objecto mas na direcção da folha até encontrar a ponta do lápis sobreposta 

à projecção virtual. Só assim se conseguirá obter a percepção da imagem virtual 

projectada, i.e., da sobreposição  simultânea da imagem do objecto a desenhar e 

da imagem do registo desse objecto que entretanto vai tomando forma à medida 

que se desenha. Manter esta sobreposição fugidia é um exercício exigente. A 

experiência de desenhar desta forma pode ser desconcertante: uma dança instável 

entre tactear de forma imaterial com o lápis o próprio objecto e fazer conduzir o 

lápis pela imagem deste, efemeramente gravada no papel. É, pois, exigido algum 

treino e destreza para dominar a técnica. Para facilitar este processo, o aparelho  

                                                
141

 Sobre os procedimentos técnicos envolvidos no desenho com cada um dos dois modelos 
veja-se o Vol. II pp. 347-375. 
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F i g .  57  —  Po s i ção  u sua l  de  d ese nho  c o m a  câ mar a  l úc i da .  lvii 

pode ser melhorado com vários complementos de uso facultativo tais como: (1) 

uma pala (que pode ser amovível) com um pequeno orifício  que obriga o olho a 

espreitar o prisma no ponto correcto, definindo inequivocamente quer o campo de 

visão, quer o enquadramento daí resultante; (2) a introdução de lentes (amovíveis) 

à frente do prisma com o objectivo de ajudar a corrigir a dificuldade de focagem 

simultânea resultante de situações em que a profundidade de campo é muito 

acentuada (devido a motivos que estejam muito afastados ou muito próximos); ou 

ainda (3) a possibilidade de interposição de um filtro colorido (normalmente 

azulado) para melhorar a definição, contraste ou polarização na percepção da 

sobreposição visual resultantes de situações de iluminação muito intensa (veja-se 

Fig. 58). 

Apesar da utilização deste instrumento estar longe de ser fácil, as principais  
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F i g .  58  — (e m c i ma)  Câ ma ra s  l úc i d as  de  s ob r epo s i çã o  apa re n t e :  o   p r i sm a  t r ape zo i d a l  de  

W o l l as ton , ;  um a  câ mar a  D o l l on  se gund o  a s  e spe c i f i c a çõe s  d e  W o l l as ton ;  e  a sp ec to s  de  

d i fe ren te s  mo de l o s  Cha mb re  C l a i r e  Un i ve r sa i l e  de  P .  Be r v i l e .  (a  m e i o )  C âm ara s  de  

sob r epo s i ç ão  d i re c ta :  um a  c âm ara  de  A mi c i ;  d o i s  mo de l o s  Al exa nde r ’ s  G rap h i c  Mi r ro r ;  e  u m  

mod e l o  a c tua l .  (e m ba i xo )  Mon tag e m da  câ ma ra  em  p r anch e t a  móv e l ,  nu ma  m esa  ou  e m  

cav a l e te .  lviii 

vantagens relativamente à câmara obscura são a sua notável portabilidade e o 

facto de não necessitar de um espaço obscurecido para a projecção, podendo ser 

operado em quase todas as condições de iluminação — daí o seu nome, por 

antinomia. 
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Implementação 

Rapidamente esta pequena inovação na tecnologia de produção de imagens 

começou a ganhar adeptos. Pouco depois de ter sido patenteada, os fabricantes 

responderam e a sua invenção começou a ser comercializada. A literatura da 

altura fazia eco das qualidades do utensílio142 e este rapidamente se tornou num  

acessório prático e popular no estojo dos viajantes, ideal para retratos de ocasião e 

apontamentos de paisagens e motivos pitorescos. Depressa apareceram variações 

e aperfeiçoamentos ao modelo original. Começaram a circular muitas versões 

melhoradas do modelo de Wollaston, com soluções que incluíam múltiplas 

combinações entre o prisma original, prismas triangulares com uma face 

espelhada, espelhos e/ou vidros reflectores, em disposições conjugadas 

específicas, e ainda a adição de variadas lentes de compensação, procurando 

contornar as dificuldades sentidas com a técnica de observação e com a qualidade 

da imagem obtida. Além do já referido modelo de Amici e da Chambre Claire 

Universaile de Berville, que surgiram anos mais tarde, merece fazer referência a 

uma importante variação que surgiu logo em 1811, desta vez pela mão de um 

artista inglês: o Graphic Telescope de Corneluius Varley (1781-1873).143 Para 

além de desenhador e aguarelista, Varley também estava no ramo da construção 

de instrumentos científicos. O seu “telescópio gráfico patenteado” — que consiste 

basicamente numa luneta telescópica com  lentes de várias potências, com um 

espelho num extremo (para correcção da inversão) e um prisma no óculo — 

permitia não só captar motivos paisagísticos longínquos, como também aumentar 

                                                
142

 Acerca da discussão em torno da câmara lúcida e respectivas aplicações, veja-se Fiorentini 
2007. Além da apresentação descritiva de Wollaston, os textos de Sheldrake 1809 e 1810, Hall 
1830 e Chevalier 1838 são particularmente relevantes sobre a recepção que o dispositivo teve nas 
práticas de representação.  

143
 Os principais modelos que se seguiram como variações ou modificações ao princípio de 

Wollaston foram o “Graphic Telescope” de C. Varley, a “Camere Lucide” de G. Amici, a 
“Chambre Claire” de C. Chevalier, a “Chambre Claire Universaile” de P. Berville e o 
“Alexander’s Graphic Mirror”.  Sobre a referência a outras versões veja-se igualmente Kemp 
1990: pp. 200 e 354, n.77. 
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F i g .  59  — Pa te n t  G rap h i c  T e l es cop e  [ “PG T ”  qu e  apa re ce  em mu i to s  do s  s eus  des enh os . ]  ou  

uma  câ ma ra  l ú c i da  t e l es cóp i ca :  D ese nho  de  Va r l ey  um dese nhad o r  e m ac ção ;  fo tog ra f i a  d o  

d i spo s i t i vo ;  va r i açã o  do  apa ra to  p ropo s ta  p o r  Eug ène  V i o l l e t -L e -D uc  em 186 8 :  Le  
T é l é i co nog r aph e .  lix 

a área de captação do rosto para os retratos (Fig. 59).144 Varley foi um dos artistas 

mais activos no emprego de dispositivos ópticos no seu trabalho, chegando 

mesmo a publicar, em 1845, uma importante súmula dos principais dispositivos 

ópticos aplicados ao desenho em A Treatise on Optical Drawing Instruments, 

incluindo várias considerações e especificações de câmaras obscuras, câmaras 

lúcidas e do seu telescópio gráfico.145 

Numa época em que a fixação química de uma imagem em papel ainda 

demoraria a entrar em cena, em que cada vez mais se demandava a correcção 

rigorosa na representação da natureza, em que se assistia a uma procura crescente 

por registos de novos lugares, acontecimentos ou pessoas, a ambição de 

                                                
144

 Veja-se  Hammond & Austin (1987, pp. 57-77. Sobre a obra gráfica de Cornelius Varley 
consulte-se Libson 2005. 

145
 Cfr. Varley 1845. 
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F i g .  60  —  Ve rs a t i l i dade  d e  ap l i c aç ões  d a  câ ma ra  l úc i da  n as  a r te s  g rá f i cas  e  g ra vu r a .  lx 

Wollaston parecia destinada a satisfazer em pleno aquelas necessidades. De facto, 

esta invenção fornecia aos entusiastas e curiosos do desenho um modo 

relativamente fiável para registar graficamente uma vista. Além de possibilitar 

uma aparente democratização nas práticas de representação — pois prometia aos 

seus utilizadores mais inexperientes uma maneira de captar uma qualquer cena 

real para a fixar pelo desenho146 — permitia ainda aos especialistas nessas 

práticas, aplicações mais específicas, uma vez que o instrumento também podia 

ser usado para a cópia de reproduções e a ampliação ou redução de qualquer 

motivo, tornando-a numa ferramenta potencialmente útil em diversas campos das 

artes gráficas como se viria a confirmar (Fig. 60). Algumas das aplicações mais 

utilizadas encontram-se em imagens feitas para ilustrações científicas, 

reproduções de dicionários, registos toponímicos, gravuras para almanaques 

ilustrados, para não falar no seu emprego feito por artistas de viagens, por 

desenhistas de lugares pitorescos ou pelos simples artistas amadores que no seu 

singelo uso recreativo, de certa forma antecipavam já aquilo que anos mais tarde 

viria a ser o espírito do instantâneo e do souvenir fotográfico. 

Ainda assim, este pequeno instrumento tem uma história fugaz: surge trinta e 

dois anos antes da invenção do processo de fixação química de uma imagem sobre 

papel, para ir caindo progressivamente em desuso à medida que a implantação da 

fotografia se vai generalizando enquanto forma de registo directo e fidedigno. 

                                                
146

 Promessa que constitui uma utopia ilusória como o próprio relato de Talbot o testemunha. 
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F i g .  61  —  A  u top i a  da  de mo cra t i zaç ão  do  d ese nho  e  o  u s o  r ec rea t i v o  da  câ ma ra  l ú c i da .  lxi 

Apenas alguns nichos mais resistentes continuarão a dar testemunho da utilização 

deste instrumento, em particular aqueles em que o registo desenhado leva 

vantagem sobre a fotografia: nas ciências temos exemplos de aplicações que vão 

desde o registo topográfico descritivo até à microscopia;147 nas artes os exemplos 

                                                
147

 O naturalista italiano Giovanni Amici é um dos entusiastas responsáveis pela difusão deste 
instrumento em Itália, como testemunham as adaptações que fez do aparelho e pela sua aplicação à 
ilustração científica, em particular à microescopia. Veja-se Amici, 1819, pp. 25-35; Cfr. Fiorentini 



 A câmara lúcida 

193 

resumem-se a alguns resistentes paisagistas e vedutistas,148 remetendo-se depois 

em definitivo para a prateleira das curiosidades de época. Apesar de ainda se 

venderem muitos modelos já depois da viragem do séc. XX, o seu uso mais 

significativo ficou confinado a instrumento para reprodução aplicado a certas 

actividades de artes gráficas e sobretudo ao uso recreativo para artistas amadores. 

Atendendo a um período razoável de assimilação e disseminação desde a sua 

apresentação pública em Janeiro de 1807, podemos seguramente estimar que a 

vida útil de utilização mais significativa deste instrumento se situe a partir de 

cerca de 1810, altura mais provável em que a disponibilização total da ferramenta, 

bem como a sua divulgação e implementação se terá assegurado. De igual forma, 

estimamos que a câmara lúcida, enquanto instrumento utilizado por alguns artistas 

e desenhadores topográficos como auxiliar de representação, terá sido 

progressivamente abandonada depois da segunda metade do séc. XIX, altura em 

que a sua utilização terá entrado em declínio com a implementação gradual do seu 

rival imbatível, a câmara fotográfica, que tornou o instrumento obsoleto, ficando 

o seu uso confinado apenas a curiosidade lúdica para amadores do desenho.149 

                                                                                                                                 

2007. 

148
 Sobre a recepção e o impacto que este utensílio teve, sobretudo entre os paisagistas de 

Roma em torno de 1820, veja-se Fiorentini 2006a. 

149
 Hoje em dia ainda é possível encontrar várias câmaras lúcidas à venda, sobretudo no 

mercado on-line: quer sejam em versões modernas de qualidade rudimentar, quer através de cópias 
de modelos clássicos, quer ainda em antiquários e comércio especializado onde se encontram 
artigos originais de época. 



Ver através de 

194  

2- Prismas e imagens desenhadas 

Temos, portanto, um período de utilização e aplicação deste dispositivo ao 

desenho que tem o seu início real em inícios de 1807 e  que se estende até hoje. 

Não obstante, salvo algumas excepções, a sua utilização plena e generalizada 

enquanto instrumento auxiliar para a representação (desenho, ilustração, etc.) ou 

para reprodução (gravura, artes gráficas) deverá situar-se por volta de 1810, com a 

difusão e a proliferação de múltiplas versões e variações ao modelo original e o 

seu declínio a partir de 1860 com implantação definitiva do processo 

fotográfico.150 O que aconteceu neste período de quase meio século? Quais os 

artistas que a usaram? Que impacto é que um instrumento desta natureza pode ter 

provocado nas práticas representacionais? 

Para lá das aplicações aos domínios científico e popular, é difícil avaliar qual 

o real impacto que este instrumento teve nas práticas de representação artísticas 

entre os finais de 1806 e inícios de 1839 (respectivamente, as datas da divulgação 

pública da câmara lúcida e da fotografia) ou, para ser mais generoso, até aos finais 

do séc. XIX. As vistas de cariz topográfico, com integração de variados motivos 

arquitectónicos e as paisagens descritivas, são os temas naturais que se prestam ao 

uso do instrumento. De igual modo, o retrato, pela gravação das singularidades 

fisionómicas, constitui outro dos domínios de eleição. Teríamos, pois, de, pelo 

menos, indagar os artistas que se especializaram nestes dois géneros. Não 

havendo notícia de uma utilização alargada deste recurso pelos nomes mais 

consagrados, as hipóteses da sua ocorrência ou da aplicação mais ou menos 

presente no seu trabalho poderia parecer à partida uma ideia bizarra. Numa 

primeira impressão, poderíamos, quando muito, admitir que a utilização desta 

ferramenta teria tido uma aplicação muito marginal, se não mesmo residual, face 

ao contexto das práticas artísticas do séc. XIX, e tendo em conta o que era 

espectável esperar da formação tradicional dos artistas de primeira linha, apoiada 

sobretudo numa preparação muito forte pelo desenho, baseada no treino intensivo 
                                                

150
 Hammond & Austin (1987, p. ix e 50-56.) apontam o declínio mais gradual do dispositivo 

até ao seu esquecimento total pelos artistas por volta de 1930. 
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de registo por observação directa e no desenho à mão livre.151 Não obstante, é 

possível encontrar igualmente argumentos que se podem contrapor a esta ideia. 

Tal como Fiorentini (2006b), defendemos que a câmara lúcida surge num 

momento crucial, quando, a partir do começo do séc. XIX, um novo paradigma de 

visão começa a emergir, procurando combinar a dimensão objectiva e subjectiva 

da experiência do mundo. Neste período de viragem, de emergência de valores 

como os do positivismo, centrados na conhecimento directo dos fenómenos 

observáveis, na valorização empírica da experiência individual ou, ainda, no 

sentido naturalista da descrição fiel da realidade e da representação observável da 

natureza, uma ferramenta que correspondesse a este género de demandas parecia 

destinado a ter um bom acolhimento. Neste sentido, o critério de valorização de 

um instrumento — como os de natureza óptica — mede-se pela sua capacidade de 

produzir um alto grau de verosimilhança e credibilidade na comparação entre a 

imagem da representação e a imagem percepcionada da natureza. 

 

Ao contrário dos desenhos feitos com câmara obscura, encontramos com a 

câmara lúcida um número muito maior de referências que confirmam o seu uso, 

muitas vezes explicitamente inscritas nos próprios desenhos, como que conferindo 

um atestado de autenticidade e correcção do motivo representado. São conhecidos 

vários casos de desenhadores que usaram a câmara lúcida na sua prática artística. 

Hammond & Austin (1987) e Schaaf (1990) referenciam vários. Fiorentini 

(2006a) dá-nos igualmente um importante contributo sobre alguns pintores 

paisagistas que usaram o dispositivo. A incidência mais recorrente são de imagens 

desenhadas de retratos e vedute. Fundamentalmente, vistas topográficas e 

paisagens. Mas, tal como constatámos no caso da câmara obscura, com a câmara 

lúcida podemos também evocar a mesma propensão de encobrimento. 

                                                
151

 Formação que, já desde a renascença, invariavelmente passava por uma academia ou 
atelier de um mestre e cujo modelo de aprendizagem no domínio da representação se apoiava 
fundamentalmente no treino do desenho de observação, primeiro através de cópias de gravuras de 
obras de arte, depois de relevos e modelos em gesso e finalmente na figura humana com modelo 
vivo. Só depois destas fases, complementadas com mais ou menos profundidade com estudos de 
perspectiva, anatomia e outros temas específicos, o aprendiz estaria apto a aplicar as suas 
capacidades na arte da composição e a especializar-se num género pictórico. 
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Efectivamente, a maioria das imagens desenhadas com câmara lúcida acabam 

com uma transferência dos desenhos originais para gravuras, perdendo-se muitas 

vezes o rasto óptico do traçado — da circunscrição — que os poderia identificar. 

Não fossem as menções escritas dos autores ou editores dos álbuns onde muitos 

dessas imagens desenhadas se incluem e não poderíamos confirmar a intervenção 

da ferramenta. Vejamos de seguida, por ordem, os vários exemplos reunidos na 

Fig. 62. 

Comecemos por comparar um desenho do Capitão da marinha britânica Basil 

Hall (1788-1844) e a gravura tirada a partir deste, pertencente a uma série de 

gravuras transferidas de desenhos com a câmara lúcida executados durante uma 

viagem de dois anos por paragens da América do Norte (Fig. 62.1 e 2). As 

gravuras seriam publicadas em 1829, sob o título Forty Etchings: From Sketches 

Made with the Camera Lucida in North America in 1827 and 1828.152 Do 

desenho, dificilmente se depreende uma matriz óptica. A sua qualidade sofrível 

deixa adivinhar um desenhador pouco dotado. O gravador encarregue da 

transcrição para chapas está também ao mesmo nível, acentuando com alguma 

rudeza uma série de ingenuidades observáveis no resto da série.153 Temos, pois, 

um caso em que o rasto da ferramenta óptica é duplamente encoberto: pela 

passagem a outro médium dos registos originais e pela qualidade naïf  tanto dos 

desenhos quanto das gravuras. Não obstante, o princípio da transferência de 

médium do desenho para a gravura será um traço característico que iremos 

encontrar em quase todas as imagens desenhadas com câmara lúcida, sobretudo 

em publicações com registos de viagens e expedições. 

As expedições a lugares exóticos e longínquos e as reportagens com 

ilustrações de povos e civilizações antigas ou remotas constituíam um domínio 

ideal para os exploradores e aventureiros do séc. XIX e um negócio em expansão 

para o mercado de imagens que florescia com as suas publicações de álbuns 

ilustrados, postais e gravuras. Os artistas viajantes, amadores e profissionais, 
                                                

152
 No ano seguinte publica o livro Travels in North America, in the years 1827 and 1828, 

(Edinburgh: 1830) o qual inclui um importante apêndice sobre a utilização do dispositivo: “On the 
use of the Camera Lucida”  (Cfr. Hall 1830). 

153
 Veja-se online em Fiorentini 2007. 
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F i g .  62  — O  re g i s to  de  exp ed i ç ões  e  o  des enh o  co m c â mar a  l úc i da .  (e m c i ma )  1  e  2 -  Bas i l  

Ha l l .  (a  m e i o )  3  e  4 -   F red e r i c k  Ca th e rw ood .  (e m ba i xo )  5 -  Jo sep h  Dra y ton ;  6 -  Ja me s  

F e rgu ss on ;  7 -  G eo rge  Ho s k i ns  e ;  8 ,  9  e  10 -  John  Aud ubo n .  lxii 

encontraram a sua máxima expressão nesta época e, tal como o câmara obscura o 

tinha sido, o novo aparato de Wollaston apresentava-se como o instrumento ideal 

para reportar a “verdade ilustrada” destas viagens. 

O desenhador e ilustrador inglês (arquitecto de formação) Frederick 

Catherwood (1799-1854) e o escritor o explorador americano John Lloyd 

Stephens (1805-1852), publicaram o resultado das suas viagens de exploração 

pela civilização maia em Incidents of Travel in Yucatán (New York: Harper & 

Brothers, 1843). As descrições eram acompanhadas por daguerreotipos e por 
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desenhos feitos no local por Catherwood que supervisionou a produção das 120 

gravuras. Os desenhos de Catherwood foram todos executados com uma câmara 

lúcida e mostram sobretudo as ruínas de edifícios maias, perdidas no meio da 

selva pontuadas por gentios locais que lhe dão a escala (Fig. 62.3 e 4).154 

Joseph Drayton (1795-1856), pintor de história natural e ilustrador, constitui 

outro caso de um artista que acompanhou expedições, neste caso ilustrando uma 

América ainda desconhecida (Narrative of the United States Exploring 

Expedition) com vistas desenhadas a câmara lúcida que seriam depois convertidas 

em gravuras.( Fig. 62.5)155 

James Fergusson (1808-1886), escritor escocês de arquitectura e desenhador 

talentoso viajou até à Índia e documentou em desenhos com câmara lúcida os 

variados espécimes de arquitectura local em Picturesque illustrations of ancient 

architecture in Hindostan (London: J. Hogarth, 1848). O instrumento era para ele 

a garantia de uma reprodução fiel; a passagem a litografia supervisionada por si, 

deveria ser expurgada de qualquer fantasia ou acrescento artístico e deveria ser 

manter o mais possível os delineamentos originais (Fig. 62.6).156  

O explorador e artista britânico George Alexander Hoskins (1802-1863) no 

livro ilustrado Visit to the Great Oasis of the Libyan Desert (London: Longman, 
                                                

154
 A referência é do próprio Stephens: “Mr. Catherwood made minute architectural drawings 

of the whole... as on our former expedition, he made all his drawings with the camera lucida, for 
the purpose of obtaining the utmost accuracy of proportion and detail” Cit. John Stephens, em 
Schaaf 1990, p. 30. A antiga expedição a que se refere também originou um livro com ilustrações 
de Catherwood (Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatán. London: John 
Murray, 1841). 

155
 O livro de Charles Wilkes, Narrative of the United States Exploring Expedition. During the 

years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 (Philadelphia : Lea and Blanchard, 1845), possui uma série de 
gravuras suas a partir de desenhos tirados com câmara. A gravura da Fig. 62.5, representando as 
paredes da cratera do vulcão Kilauea, no Havai e o chefe da espedição, Charle Wilkes, comentou 
esta vista assim: “taken from a camera lucida sketch… and gives an idea of the stratification of the 
walls around the crater”. Cit., Charle Wilkes em Schaaf 1990, p. 30. 

156
  Na introdução à sua obra escreve: “In reference to the plates, I can answer for their 

correctness as they are all from sketches taken on spot with a camera lucida, and never afterwards 
touched till put in the hands of the artist here. (...) in all cases I have insisted on the buildings 
being literal transcriptions of my sketches, and in no instance have I allowed any liberty to be take 
with them. (...) I feel perfectly certain that they are the most correct delineations of Indian 
Architecture that have yet been given to the public” Cit. James Fergusson em Schaaf 1990, p. 29. 
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Rees, Orme, Brown, Green & Longman, 1837) que relatam a sua viagem ao 

deserto líbio, atesta a autenticidade dos registos visuais que apresenta nas versões 

litografadas, referindo que vêem de desenhos feitos com a câmara lúcida (Fig. 

62.7).157  

No campo da ilustração de história natural o dispositivo também se revela 

adequado ao tipo de registo fiel requerido. Mas é sobretudo na aplicação a 

técnicas de reprodução e gravação das artes gráficas que dele temos notícia neste 

domínio. A monumental obra Birds of America (Havell Edition: 1826-1838), de 

John James Audubon (1785-1851), que se propunha representar todas as aves da 

América do Norte, constituiu o projecto de uma vida deste naturalista Americano. 

Na produção de uma versão mais económica e reduzida, alternativa à primeira 

edição de luxo, com litografias gigantes, Aubudon usou uma câmara lúcida para 

reduzir todas as pranchas para um formato de bolso: primeiro era feito um 

desenho rigorosamente traçado à escala, depois a sua passagem para gravura; e 

finalmente a sua pintura com aguarela à mão (Fig. 62.8,9 e 10).158 

Outro caso notável é o da “descrição do Egipto” do orientalista britânico 

Edward William Lane (1801-1876). Lane deixa-nos um verdadeiro registo 

civilizacional do Egipto e Núbia — arquitectura, trajes, etnografia, usos e 

costumes, além de vistas e paisagens — meticulosamente delineadas com a 

câmara lúcida como o autor faz questão de mencionar no seu subtítulo.159 Além 

das representações com um valor eminentemente descritivo, Lane não deixa de 

introduzir uma dimensão humana em muitos dos seus registos. São, claramente, 

imagens que testemunham não uma visão distante ou enciclopédica, mas um olhar 

pessoal, visualmente narrado na primeira pessoa. Em todas as ilustrações de vistas 

e edificações há sempre uma figura humana que, além de nos referenciar a 

                                                
157

 “The plates are selected from a large portfolio of drawings, made by the Author with the 
Camera Lucida, and finished on spot”. Cit George Hoskins em Schaaf 1990, p. 30. 

158
 Cfr., Flynn 2008. 

159
 O título completo da obra é este: Description of Egypt. Notes and Views in Egypt and 

Nubia, Made During the Years 1825, -26, -27 and -28: Chiefly consisting of a series of 
descriptions and delineations of monuments, scenery, Etc. Of those countries; The views, with few 
exceptions, made with the camera-lucida. (sublinhado nosso). Cfr. Lane 2000. 
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F i g .  63  — Edw ard  L ane :  g rav u ra s  e m l i t og r a f i a  (e m c i ma )  e  e m cob re  ( em ba i x o )  a  p a r t i r  d e  

dese nho s  fe i to s  no  l o ca l  co m  c â mara  l ú c i d a ;  18 25- 28 .
160

  lxiii 

dimensão e escala relativa das coisas representadas, conferem igualmente uma 

projecção subjectiva da cena relatada, como que colocando o espectador no 

cenário descrito.  

                                                
160

 Lane, que tinha preparação em desenho e em gravura planeou com todo o cuidado a tarefa 
mais complicada da sua empresa: as ilustrações finais para a sua obra. Assim, os desenhos eram 
delineados no local, a maioria com a câmara lúcida, e pensados já para a produção das ilustrações. 
Havia três situações: os desenhos destinados a gravura em cobre e/ou litografia eram executados 
de forma mais elaborada, registando a modelação e o claro-escuro através de aguadas a sépia 
(excepto dois casos com desenhos a cor). Os desenhos lineares eram destinados a xilogravura. Cfr. 
Jason Thompson em Lane 2000, pp. xiv-xix. 
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O registo arqueológico foi outra das áreas em que a câmara lúcida encontrou uma 

aplicação natural. A Fig. 64 exibe desenhos e gravuras de artistas que registaram 

as ruínas de Pompeia. A primeira é do suíço Jakob Wilhelm Huber (1787-1871) 

que fez uma série de aguarelas e desenhos de vedute de Pompeia. É um desenho 

aguarelado que seria oferecido ao pintor italiano Giacinto Gigante (1806–1876) e 

na folha lê-se a seguinte inscrição deste último: “Questo disegno fu disegnato alla 

Camera / Lucida dal mio maestro Huber nel 1816”. A segunda é de Wilhelm 

Zahn (1800-1871), pintor alemão de arquitecturas, uma das muitas gravuras sobre 

Pompeia feitas a partir de desenhos com câmara lúcida, publicadas ao longo de 30 

anos (numa série intitulada Os mais belos ornamentos e quadros mais notáveis de 

Pompeia, Herculano e Estabia).161 A terceira é do arqueologista e ilustrador 

William Gell (1777-1836), uma gravura incluída na sua obra Pompeiana, de 

vistas topográficas das ruínas captadas com uma câmara lúcida.162 As duas 

últimas são do arquitecto francês Charles-François Mazois (1783-1826) director 

das escavações entre 1809 e 1815. Na primeira imagem vemos uma folha com um 

desenho de levantamentos do local (Vue et plan d'un petit temple rond); na 

segunda, vemos uma gravura que, tal como nos casos observados anteriormente, 

foi publicada numa obra autónoma a partir dos desenhos executados no local.163 

Não temos a confirmação se alguma vez Mazois usou o prisma de Wollaston, mas 

a avaliar pelo seus colegas que com ele trabalhavam era muito pouco provável 

que não usasse a mesma tecnologia — a mais recente e a mais eficaz — para este 

tipo de trabalho.164 

                                                
161

 Em: Zahn, Wilhelm e Jahn, Otto, Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemälde 
aus Pompeji, Herculanum und Stabiae. Berlin : G. Reimer, 1828-1859. Cfr. Schaaf 1990, p. 29. 

162
 Gell, William. Pompeiana. The Topography of Edifices and Ornaments of Pompeii. 2 vols. 

London, 1817-8. Nesta primeira edição Gell refere: “it may be proper to state, that the original 
drawings for this work were made with the camera lucida, by Sir William Gell”. Nas edições 
seguintes de 1824, 1832 e de 1852 reafirma: “The views and pictures have been uniformly made by 
the Author, as before, with the prism of Dr. Wollaston”. William Gell em Schaaf 1990, p. 29. 

163
 A gravura é uma das mais de 200 que seria publicada, já postumamente a maior parte, ao 

longo dos anos, em 4 volumes em Les Ruines de Pompei, (Paris: Librairie de Firmin Didot Freres, 
1824 -1838). 

164
 Referimos este caso, sobretudo por causa deste desenho de Mazois, que terá, como 
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F i g .  64  — Des enho s  e  g ra vu ras  d as  ru ín as  de  Po mpe i a :  1 -  W i l he l m Hub e r ,  1816 ;  2 -  W i l h e l m  

Z ahn ,  1 826 ;  3 -  W i l l i a m  G e l l ,  18 17 ;  4  e  5 -  F ran ço i s  M azo i s ,  1809 -15 ;  18 29 .   lxiv 

                                                                                                                                 

veremos, um papel singular na argumentação de uma tese de Toussaint ligada a este arquitecto. 
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F i g .  65  — A câ ma ra  l ú c i da  e  o  des enho  de  pa i sage m .  V i s t as  de  Cap r i :  á  esq ue r da ,  G i ac i n t o  

G i gan te ;  à  d i re i ta ,  Ca r l  W i l he l m  G ö tz l o f f .  lxv 

 

No domínio dos artistas paisagistas  dispomos de várias pistas que nos 

indiciam o acolhimento favorável que este dispositivo óptico teve no seu trabalho. 

Em Scambio de Vedute, Fiorentini (2006a) fornece-nos um levantamento 

exaustivo de muitos artistas paisagistas internacionais que por volta do ano 1820 

trabalhavam em Itália. Destacaremos apenas os nomes do já referido Giacinto 

Gigante e do pintor Carl Wilhelm Götzloff  (1799-1866) (Fig. 65).165 

                                                
165

 Além deste, Fiorentini refere ainda os casos Abraham Teerlink, Franz Horny, Julius von 
Carolsfeld entre outros. 
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Fiorentini relata-nos que Gigante aprendeu a técnica da aguarela e do desenho 

com câmara lúcida  do seu colega a quem chamava “mestre”, Wilhelm Huber, 

provavelmente durante as escavações de Pompeia. Gigante deixou-nos uma série 

de desenhos de paisagem notáveis, delineados com a câmara, muitos deles 

aguarelados de seguida. Numa das vistas de Capri (Fig. 65.3), a folha tem a 

seguinte inscrição: “Lucido dal vero e dipinto ora posseduto dall'Imperatore di 

Russia”. Curioso o emprego da forma verbal “lucido” num desenho que capta tão 

bem a luz mediterrânica. O alemão Götzloff também fez uma série de desenhos de 

Capri. Fiorentini admite que pudesse estar em contacto com Gigante e sugere que 

os desenhos da Fig. 65 (2, 4 e 6) sejam feitos com a câmara lúcida.166 

 

Um dos casos mais relevantes é o do já referido Cornelius Varley, com a 

aplicação da sua versão telescópica da câmara lúcida. Relevante por três motivos. 

Primeiro, porque os desenhos que nos deixou mantêm a espontaneidade do registo 

original, preservando a marca óptica sem intervenções posteriores que a encubra. 

Por outro lado, porque aplicou plenamente o dispositivo aos dois géneros mais 

cruciais para a captação e registo de semelhanças no desenho: o retrato e a veduta. 

Por outro ainda, porque se tratou de um artista profissional que empregou 

declaradamente a ferramenta no seu trabalho — (“drawn with the graphic 

telescope” seria uma das inscrições mais recorrentes nos seus desenhos) — e não 

de um curioso ou amador que fez dela um uso puramente funcional de reportagem 

gráfica. Varley fez parte desde 1800 de um importante grupo de artistas ficaram 

conhecidos por “The Sketching Society” (inicialmente “The Brothers”) ao qual 

pertenceram e já referido Thomas Girtin, Paul Sandby Munn (1773-1845), Louis 

Francia (1772-1839) ou John Sell Cotman (1782-1842) entre outros, e que se 

dedicavam a saídas de campo para desenhar paisagem e vistas topográficas. Os 

dispositivos ópticos eram comuns neste grupo. Como já vimos, Girtin trabalhava 

com a câmara obscura e Cotman em duas expedições que fez à Normandia em 

1917 e 1918 usou uma câmara lúcida.167 

                                                
166

 Cfr. Fiorentini 2006a, p. 11. 

167
 “As Cotman was starting for Normandy, his old friend Sir Henry Englefield gave him a 

Camera Lucida, the newest aid to drawing in perspective” (Isherwood Kay citado por Hammond 
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F i g .  66  — John  Va r l ey .  E xe mp l o  de  du p l a  p r o j ec ção :  de l i nea men to s  c i r cun sc r i t os  a  pa r t i r  de  

duas  ma t r i ze s  óp t i ca s  so b re pos ta s  e m mo me n t os  d i s t i n t o s .  lxvi 

Varley deixou-nos uma vasta colecção de retratos e vistas onde encontramos 

exemplos raros de desenhos com a característica linha “traçada”, típica da acção 

de circunscrever os contornos da imagem projectada, que se revelam na frescura  
                                                                                                                                 

& Austin 1987, p. 97; veja-se aqui, também — pp. 97-100 — sobre o uso da câmara lúcida por 
Cotman). Os desenhos seriam publicados sob o título Churches and Antiquities of Normandy por 
Dowson Turner, o seu patrono. 
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F i g .  67  — C .  Va r l ey .  A  na tu re za  mar ca da men te  “ t r a çada ”  do  re t ra to .  In sc r i çã o :  “Mi ss  
Mon c ton  w i th  G r aph i c  T e l es co pe  C  Va r l e y ” .  lxvii 

do gesto inicial que ficou intocado sem intervenção posterior. O desenho da Fig. 

66, do seu irmão John Varley, por exemplo, além dessa característica, revela outro 

sinal curioso: os delineamentos sobrepostos do mesmo objecto (um barco) com 
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F i g .  68  —Q ua t ro  re t r a t os  t ra çad os  c om  o  Pa ten t  G ra ph i c  T e l es cope  d e  C .  Va r l ey .  lxviii 

 

factores de ampliação diferentes o que lhe confere uma aparência de “dupla 

exposição” como em fotografia. Uma evidência inequívoca da matriz óptica do 
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desenho.168 Mas as evidências mais notórias encontram-se nos vários retratos que 

executou. O  da Fig. 67 revela uma técnica que capta os contornos, fixando as 

formas reduzidas no essencial à pureza de uma linha, riscada de forma quase 

ingénua: a marcação da silhueta, o sublinhado do limite da sombra ou os detalhes 

do vestido dão notícia dessa acção quase urgente em captar, fixar, gravar uma 

pose fugaz. Noutros retratos mais acabados os mesmos sinais: a figura captada 

como num instantâneo fotográfico; a pose como que numa imobilidade suspensa; 

a silhueta e contornos explicitamente traçados; uma atenção invulgar dada às 

dobras, recortes e padrões dos tecidos; e de, (outro sinal curioso) os olhos 

desalinhados ou com diferenças de forma ou tamanho.169  

Outro autor com desenhados ostensivamente traçados é o do italiano  

Giovanni Amici. Mas aqui trata-se de um amador, claramente pouco dotado para 

o desenho. Uma série de retratos desenhados com a sua câmara lúcida de 

projecção directa, conservados na Biblioteca Estense, em Modena, dão-nos conta 

de um desenho linear, esforçado, que resulta aqui de uma acção mecânica, pouco 

sensível, preocupada em marcar a silhueta e os caracteres principais, por vezes de 

forma rude. Rudeza que seria atenuada quando se mandasse um gravador passar o 

desenho para gravura, o que faz supor a pouca preocupação com o registo inicial. 

A Fig. 69 permite comparar o registo em bruto, que funciona como matriz para a 

transferência para gravura, e o resultado já filtrado pela passagem a este médium. 

Existe uma predominância da pose em perfil que, como vimos, parece captar com 

mais propriedade a identidade fisionómica do retratado; as versões gravadas dos 

desenhos de Amici fazem, precisamente, lembrar os retratos a fisionotraço. Não  

                                                
168

 Apesar deste desenho ser do seu irmão John, Cornelius tinha uma série significativa de 
desenhos semelhantes que revelavam a sua paixão por barcos; muitos desses desenhos serviram de 
base a uma publicação de litografias aguareladas pelo próprio Varley — Varley’s Drawing Book of 
Boats, shiping etc, also picturesque implements of Husbandry & other rustic subjects. 
Lithographed by W. Boosey and published by C. Varley, London, 1847 — cujo objectivo era o de, 
sobretudo, publicitar os benefícios do telescópio gráfico (Cfr. Libson 2005, pp. 154 e ss.). 

169
 Este sinal é uma consequência das pequenas oscilações do modelo, bem como de erros de 

paralaxe na própria observação da reflexão do prisma, que se traduzem em desvios da projecção 
não inteiramente perceptíveis durante o processo de delineamento. Nos ensaios que realizámos 
com a câmara lúcida (ver Vol. II, p. 372-374), constatámos o mesmo distúrbio. Será, como 
veremos mais adiante no Cap. XI, um sintoma a ter em conta noutro caso que analisaremos.  
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F i g .  6 9  — G .  Ami c i .  (e m c i ma  e  a  me i o )  Vá r i os  esq u i ços  f e i to s  co m câ mar a  l ú c i da .  ( em  

ba i xo )  G ra vu r as  e xe cu tada s  a  pa r t i r  dos  d ese nho s  de  A mi c i .  lxix 
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F i g .  7 0  — R e t ra to s  e m p e r f i l  co m c âm ara  l úc i da .  1 -  W .  W o l l as to n  po r  C han t r ey ;  2 -  J .  

He r sch e l  po r  A mi c i ;  3 -  M i ss  Ba l d w i n  po r  He r sc he l ;  4 -  K i n g  W i l l i am I V  po r  C han t r ey ;  5 -  B .  Ha l l  

po r  Ch an t re y ;  6 -  D r .  S pu r zhe i m  po r  C .  Va r l ey .  lxx 

esqueçamos que a história e tradição do fisionotraço se prolongam ainda para o 

séc. XIX, sobrepondo-se com o aparecimento da câmara lúcida, que o suplanta de 

forma inquestionável.  

A efígie em perfil foi, aliás, podemos dizê-lo, um dos traços distintivos do 

retrato com câmara lúcida. Não se trata apenas de uma opção discursiva ou 

canónica. É também a pose que mais se adequa à gravação pela “circunscrição.” 

O perfil é a posição que, na tradição lavateriana, mais se conforma à “impressão” 

da semelhança. Neste sentido, os traços do desenho não só reproduzem os traços 

fisionómicos, como também, parecem concordar com os traços de carácter; traços 

esses facilmente decalcados, já não de uma sombra, mas pelo reflexo do prisma 

que pode directamente captar não só a silhueta como  também o que está no 

interior desta. A  Fig. 70 apresenta uma série de perfís associados à câmara lúcida. 
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O primeiro (1) é do escultor  Francis Legatt Chantrey (1781-1841) e representa o 

próprio inventor do dispositivo: William Wollaston. Não sabemos se este foi feito 

com uma câmara, mas sabemos que Chantrey utilizou muitas vezes o 

dispositivo.170 O retrato que fez do Rei William IV (4) contém a seguinte 

inscrição “Court sitting of King William IV made with a Camera Lucida”; e o 

retrato seguinte, do Capitão Basil Hall (5) é de um conhecido apologista da 

câmara lúcida. Varley executou muitos retratos em perfil. O que aqui 

apresentamos (6) tem inscrito “traced from life with Graphic Telescope by 

Cornelius Varley 1815”. O desenho de Amici (2) retrata o seu colega, o 

astrónomo britânico Sir John Herschel (1792-1871), que, constitui um nome 

incontornável ligado à câmara lúcida. É dele, o desenho da sua prima Mary 

Baldwin (3), o “nº617”, feito em 1828 com uma câmara lúcida, segundo a 

indicação do seu catálogo. 

 

John Herschel, eminente figura das ciências, mas igualmente um singular, 

persistente e apaixonado desenhador, deixou-nos uma extensa colecção de 

registos gráficos: dos 736 desenhos que o próprio detalhadamente catalogou, 

inclui-se um importante espólio de registos feitos com uma câmara lúcida, entre 

1809 e 1865.171 Trata-se da maior colecção de desenhos a câmara lúcida reunida  

                                                
170

 O mesmo testemunho de Isherwood Kay (citado por Hammond & Austin 1987, p. 97) que 
já referimos a propósito de Cotman diz-nos que o dispositivo estava em uso por todos os artistas 
em Londres “especialmente pelo escultor Chantrey”. 

171
 Em 1861 Herschel iniciou a catalogação de todos os seus desenhos num pequeno caderno 

— contendo um total de 763 entradas — anotando detalhadamente os locais, datas e algumas 
circunstâncias e dados técnicos da sua execução, nomeadamente os relativos à câmara lúcida: 
General List of all my Drawings and Sketches. Made out July 1861. Este importante manuscrito 
encontra-se depositado no Harry Ransom Humanities Research Center. The University of Texas at 
Austin [MW0019] e pode ser consultado on-line a partir de Fiorentini 2007 — [na referência de 
indexação deste documento lê-se: “J. F. W.’s Camera Lúcida Sketches. Volumes I to IV. (The 
order of the Sketches is geographic rather than chronological). Catalogued by M.F.H.”]. A quase 
totalidade dos desenhos de John Herschel foram feitos com o auxílio da câmara lúcida e grande 
parte deles pertencem à Graham Nash Collection, Malibu — ao todo são 310. Sobre a referência a 
estes desenhos, à colecção e à sua história consulte-se Schaaf 1990. Um outro grupo de 67 
desenhos com temas relativos a África do Sul, registando a estadia de Herschel neste pais entre 
1834 e 1838, foram doados em 1952 à Cape Town Public Library, encontrando-se hoje 
depositados na The National Library of South África. 
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F i g .  71  —  “ John  F .  H .  He rs che l ,  De l .  Ca m,  Lu c . ” :  a  ha b i tua l  i n sc r i çã o  q ue  que  apa re ce  em  

quas e  to dos  o s  se u  des enh os .  Aq u i ,  d uas  p a i s agen s  da  Á f r i ca  do  Su l ,  em  1 834  e  18 38 .  lxxi 
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num só corpo, donde se destacam os álbuns dos seus Grand Tours, com 

descrições topográficas de lugares, paisagens pitorescas, vistas de cidades, ruínas, 

etc., meticulosamente anotadas com informações complementares sobre os locais, 

por vezes acrescentadas com poemas e ainda com as coordenadas exactas da 

posição da câmara lúcida em relação à folha de desenho, referenciando 

espacialmente o ponto de vista que originou a sua perspectiva. Curiosamente, 

apesar de ter sido um dos pioneiros da fotografia (foi ele quem cunhou o termo e 

quem descobriu, em apenas poucos dias, o processo de fixação química da 

imagem latente), manteve-se sempre fiel ao registo do desenho com a câmara 

lúcida. Os desenhos com câmara permitiam-lhe captar uma “verdade” como a que 

a fotografia nunca o conseguiu.172 Herschel constitui um caso ímpar, 

precisamente por ter legado um espólio que reúne a maior colecção conhecida de 

desenhos explicitamente referenciados como tendo sido executados com uma 

câmara lúcida. Paisagens naturais, aspectos urbanos, ruínas, curiosidades 

geológica ou simplesmente vistas pitorescas de diversos locais, da Europa à 

África do Sul, fizeram parte do reportório dos múltiplos desenhos de viagem que 

Heschler produziu entre 1821, ano do seu primeiro Grand Tour e 12 de Agosto de 

1865, referência do seu último desenho em Stone Henge, cerca de meio século 

depois de ter começado a desenhar com a câmara lúcida (Fig. 71 e Fig. 72).173 

Refira-se que, apesar de Herschel ser  um homem das ciências de interesses 

variados (geologia, botânica, química, ornitologia, matemática e a sua área de 

autoridade, a astronomia), a sua educação multidisciplinar dotou-o de uma boa 

preparação na prática do desenho, revelando um talento admirável para o 

enquadramento, composição, domínio da linha e do tratamento do claro-escuro 

através de cuidados tracejados cruzados a grafite, competências que punha sempre 

ao serviço do seu propósito principal: produzir representações topográficas muito 

precisas, com grande atenção dada ao detalhe, constituindo registos fiáveis e 

descritivos. A câmara lúcida foi, assim, desde logo, o seu instrumento de eleição e 

que o acompanhou ao longo dos inúmeros locais por onde passou e que registou, 

                                                
172

 Cfr. Shaaf 1990. 

173
 Cfr. Schaaf 1990, pp. 110-11. 
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F i g .  7 2  — De sen hos  de  J .  He r s che l  .  “ De l .  Ca m .  L uc . ”  ( de l i nea dos  co m câ mar a  l ú c i da ) :  um  

pa rad i g ma  d o  o l ha r  do  sé c .  X IX  ou  o  c ru za me n t o  en t re  o  r i g o r  c i e n t í f i c o  da  v i são  e  a  

sen s i b i l i da de  hu man i s ta  de  qu e m obs e r va .  lxxii 

por responder justamente a esta demanda: conciliação entre o rigor científico da 

visão e a sensibilidade humanista de quem observa. Invariavelmente podemos 

constatar que os seus desenhos são acompanhados tanto de referências 

toponímicas e anotações precisas com as coordenados de observação, a posição do 

prisma em relação à folha com a indicação do seu azimute ou o ângulo de visão 

captado, como de comentários pessoais e poemas referentes aos objectos 

representados. No mesmo espírito de compromisso entre o registo preciso e um 

certo lirismo, encontramos variações subtis nas abordagens gráficas, oscilando 
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entre as representações excessivamente saturadas em detalhe e informação e os 

delineamentos mais despojadas, onde o contraste com o tratamento 

assumidamente inacabado ou o apontamento mais sugerido ganham uma 

autonomia mais preponderante. Da actividade deste homem multifacetado surge-

nos, pois, uma obra singular, que exemplifica de forma eficaz o balanço entre a 

“visão objectiva” e o “olhar subjectivo” do observador, paradigma de uma época 

de viragem que atravessa todo o século XIX e que, longe de se considerar 

meramente como uma curiosidade de um artista amador, merece uma atenção 

devida, não apenas pelo volume de trabalho produzido, mas também pelos 

desenhos em si, que estão justamente ao nível de muitos dos paisagistas e 

vedutistas do seu tempo.  

 

* 

 

A imagem produzida pela câmara lúcida corresponde à percepção visual em 

bruto pelo observador do objecto natural. Por um lado, a sua natureza prismática 

apresenta a realidade como um reflexo num espelho, conferindo-lhe esse carácter 

de objectividade e verosimilhança tão procurados. Em contrapartida, as imagens 

virtuais deste dispositivo têm de ser interpretadas pelo utilizador, porque 

correspondem a impressões visuais subjectivas suas, conferindo aqui o ponto 

fundamental em que a dimensão objectiva dos dados fenomenológicos da visão se 

cruzam com os dados subjectivos da experiência visual e artística de quem 

observa, interpreta e representa. Esta dimensão subjectiva, aliada às suas 

qualidades práticas de portabilidade, que permitia a sua utilização ao ar-livre e em 

qualquer circunstância, tornava este dispositivo num dos instrumentos mais 

interessantes para muitas das explorações feitas pelos  artistas desta época.  
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VI. O saber secreto de David Hockney 

“Technology always seems to have an effect on depiction” 

David Hockney174
 

 

 

Em 2001 o consagrado pintor britânico David Hockney publicou o livro Secret 

Knowledge, um ensaio onde apresenta uma investigação acerca da relação entre a 

arte e a óptica no âmbito da produção pictórica ocidental.175 Além de expor as 

suas observações, experiências e especulações, o livro dá conta de algum trabalho 

em parceria, reúne a troca de correspondência com especialistas e compila 

material de pesquisa, como notas e excertos de fontes escritas que enquadram a 

sua visão.176 O trabalho desenvolvido por Hockney apresenta um modelo de 

investigação que parte de uma base empírica assente na constatação visual de 

pinturas e desenhos, é apoiado por uma vertente prática experimental que serve de 

suporte aos argumentos apresentadas e segue uma orientação geral que se pode 

caracterizar por uma espécie de revisionismo histórico especulativo. É um modelo 

                                                
174

 Hockney 2001a: p. 185. 

175 
A primeira edição, saída em Outubro, corresponde a trabalho desenvolvido entre 1999 e 

2001, sob o título Secret Knowledge: Redescovering the Lost Techniques of the Old Masters 
(Hockney, 2001a; 296 pp). Em paralelo, no ano de 2001, foi produzido um documentário 
televisivo para a BBC com o título David Hockney’s Secret Knowledge que, no essencial, 
corresponde a uma versão audiovisual do material apresentado no livro (Hockney, 2001b). Em 
Setembro de 2006 foi publicada uma nova edição, revista e ampliada, com a inclusão de novas 
experiências e mais observações sobre a investigação que entretanto prosseguiu (Hockney 2006; 
382 pp.) Referir-nos-emos a esta edição apenas no que concerne ao material inédito.

 

176 
O livro estrutura-se em três partes: 1) “Evidência Visual”: onde se fazem a apresentação 

das teses, apoiadas na análise visual de pinturas e desenhos; 2) “Evidências Escritas”: uma 
compilação de excertos documentais escritos que pretendem enquadrar historicamente as teses 
apresentadas; e 3) “Correspondência”: uma selecção de notas, ensaios e cartas que ilustram o 
desenvolvimento da investigação, constando a troca de correspondência, principalmente com 
Martin Kemp, historiador de arte e Charles Falco, físico especialista em óptica, entre outros.
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que revela tanto virtualidades — pela originalidade de algumas observações e pela 

forma como questiona certas ideias adquiridas —, quanto reservas — pela 

fragilidade de alguns argumentos que as sustentam. Ainda assim, o primeiro 

impacto das observações expostas neste trabalho consegue ter a virtude de 

interpelar a nossa curiosidade e instigar o olhar para uma reflexão mais atenta no 

sentido de questionar algumas ideias estabelecidas sobre as práticas pictóricas. 

Com uma apresentação visual muito sugestiva, o livro faz uma revisitação de 

obras de alguns dos grandes mestres da pintura ocidental, de Giotto a Cézanne, do 

ponto de vista do pintor que questiona “como é que a imagem é feita?” 

Certamente que Hockney já esperaria  a polémica que a sua obra viria a causar, 

mas o extenso (e por vezes inflamado) debate que originou, tanto nos media como 

nos meios académicos, extravasaram em muito o que seria de esperar de um 

criador visual não propriamente comprometido com os protocolos e circuitos da 

produção científica.177 

                                                
177

 Nos dois anos anteriores à publicação do seu livro, Hockney tinha já adiantado de forma 
esporádica parte do seu material (Hockney 1999), mas o grande impacto deu-se aquando da 
publicação do artigo conjunto (Hockney & Falco 2000) e em 31 de Janeiro de 2000, de um artigo 
de Lawrence Weschler no The New Yorker (Weschler 2000) e da sua sequela, em Novembro de 
2002 no ArtKrus (Weschler 2001). Logo a seguir ao lançamento do seu livro em Outubro, o seu 
tema serviu de base a uma conferência —  “Art and Optics: Toward an Evaluation of David 
Hockney’s Theories Regarding Opticality in Western Painting of the Past 600 Years” — que teve 
lugar em 1 e 2 de Dezembro de 2001 no New York Institute for the Humanities da New York 
University, com a participação de Hockney e de vários especialistas e académicos, e no qual pela 
primeira vez se discutiram publicamente e de forma alargada as suas ideias. O projecto que se lhe 
seguiu, inspirado nas novas teorias de Hockney, tem um sítio na internet com muito material do 
debate, incluindo teses a favor e contra (Cfr., Art & Optics 2001). Charles Falco, apoiante e co-
autor das teses de Hockney foi aquele que continuou a defender assídua e publicamente a teoria 
que passou a ser conhecida por Hockney-Falco thesys; o último artigo conjunto é de 2003 
(Hockney & Falco 2003), altura em que Hockney se retira dos holofotes da polémica, para voltar a 
pintar. 

Desde então, e decorrida uma década sobre a publicação da 1ª edição, o balanço do impacto 
das ideias de Hockney parece oscilar entre o ruído dos média — quer pelas vozes de entusiasmo 
ou de indignação — e a opinião séria de académicos e especialistas que em simpósios, palestras ou 
publicações lhe têm dedicado atenção, apesar de aqui predominar a prudência e o cepticismo, quer 
por objecções fundamentadas, quer por reservas científicas às hipóteses e exemplos apresentados 
por Hockney. Neste contexto, além de Art & Optics (2001), destacamos as participações de 
Hockney em três encontros científicos: (1) The 4th International Laboratory for History of 
Science: “Art, Science and Thecnhiques of Drafthing in the Renassance”, Session 2, Florence, 28-
29 Maio, 2001 (sobre este simpósio veja-se on-line, Art, Science & Drafting 2001); (2) “Optics, 
optical instruments and painting: The Hockney-Falco thesis revisited”, European Science 
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A ideia central de Hockney é a de que a repentina evolução do naturalismo 

que se verificou na pintura a partir do final da Idade Média na Flandres e a partir 

da Renascença Italiana se relaciona com a utilização de uma nova tecnologia: a 

óptica. Lentes e espelhos côncavos têm a propriedade de poderem projectar 

imagens da realidade visível para uma superfície. Essas imagens projectadas 

podiam ser traçadas para garantir desenhos com medições e proporções correctas, 

ou podiam ser copiadas, servindo como modelo orientador para o tratamento das 

tonalidades e do claro-escuro. Segundo Hockney é possível identificar 

características ópticas em muitas pinturas e autores, o que constitui um sinal de 

que este novo método se teria implantado gradualmente, quer por utilização 

efectiva de meios ópticos na construção pictórica, quer pela influência que este 

tipo de imagens suscitaria em outros artistas. De acordo com o que Hockney 

defende, a representação pictórica com recurso à, ou com influência da óptica, é 

algo que seria evidente até ao advento da fotografia, momento a partir do qual a 

pintura passaria a explorar outro tipo de interesses que não se centrassem 

principalmente no registo mimético da realidade. 

A polémica que esta visão causou prende-se essencialmente com dois níveis 

de argumentação. Por um lado, um argumento de princípio que vê nesta  teoria 

uma excentricidade que insulta o primado da genialidade inata do artista, da 

habilidade manual e mestria técnica associados aos grandes nomes da pintura. 

Quase como se estes procedimentos constituíssem uma espécie de impostura ou 

batota artística para o admirador deslumbrado com o espectáculo visual das 

representações pictóricas, sobretudo aquelas de pendor mais fidedigno e 

naturalista. Como é evidente, a “grande Arte” está muito além da capacidade 

técnica de representação ou de exercícios de virtuosismo. E além disso, por muito 
                                                                                                                                 

Fundation – SCH Exploratory Workshop, 12-15 Novembro, 2003, Ghent (sobre este encontro 
veja-se as actas em Dupré 2005); e (3) “Painted Optics Symposium: Re-examiining the Hockney-
Falco thesis 7 years on”, Fondazione Giorgio Ronchi, September 7-9, 2008, Florença (Cfr. 
Hockney e tal. 2009). Falco tem para consulta on-line uma página pessoal com a compilação de 
materiais de pesquisa, referências e textos variados relativos às teses em questão: Falco 2004a. De 
igual forma, David Stork, um fisíco óptico, e talvez o mais empenhado (e obstinado) oponente das 
teses de Hockney-Falco, apresenta on-line uma página pessoal com a compilação de muito 
material de refutação: (Stork 2006). 
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que a Arte (no sentido mais literal de techné) esteja profundamente implicada com 

os modos operativos do fazer, a sua essência não se resume nem à tecnologia, 

nem tão pouco as escolhas tecnológicas que se elejam nos critérios para julgar o 

valor artístico. Este é um debate interessante mas, quanto a nós, lateral nas teses 

apresentadas por Hockney, apesar deste sublinhar repetidamente que não são os 

instrumentos que fazem as imagens, mas os artistas e as suas “mãos”. Por outro 

lado, o nível de argumentação factual — ou seja, aquele que se relaciona com a 

adopção de uma metodologia científica, comprometida com recolha de dados ou 

observações rigorosas, que conduza às deduções e constatações que sustentam a 

formulação de hipóteses, ou que procure responder ou conformar-se com uma 

determinada tese — pesa muito na construção de uma teoria. E aqui as razões para 

a polémica encontram terreno fértil. Aquilo que Hockney nos apresenta é uma 

série de hipóteses, suposições, palpites que propõem um novo olhar sobre certos 

aspectos técnicos e conceptuais das representações, ainda que nesse exercício 

intelectual a linha entre facto e ficção por vezes se mostre muito esbatida. 

Efectivamente, como veremos, Hockney apresenta uma teoria que parte de 

hipóteses que muitas vezes assentam em observações descontextualizadas, com 

conclusões ad-hoc, minadas por vezes por extrapolações e generalizações 

abusivas, com algumas imprecisões ou omissões no quadro histórico de certas 

alegações, e com o obstáculo acrescido da ausência de comprovação em dados 

escritos documentais ou evidências claras que sustentem algumas das ideias 

apresentadas. 

Não obstante, o objectivo final que guiará a análise que faremos, não é tanto o 

de construir uma recensão crítica ao seu texto, nem tão pouco um ensaio de 

refutação das teses apresentadas. Esse trabalho já foi feito por muitos de forma 

repetida e sistemática e não faz sentido aqui aprofundar detalhadamente as falhas 

de Hockney, excepto nos casos em que os argumentos comprometam a teoria. O 

nosso objectivo é, sobretudo, o de aproveitar algumas das ideias levantadas pelas 

teses de Hockney como ponto de partida para uma reflexão mais alargada sobre a 

semelhança, a representação e o desenho. E de, ulteriormente, aproveitar esta 

reflexão para o debate de fundo sobre os factores naturais (entre os quais se filiam  

os factores ligados à óptica) que intervêm na representação e a sua relação com os 

critérios de semelhança. Como as práticas de produção das imagens com o recurso 
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a dispositivos ópticos não dispensam o uso do desenho, interessa-nos analisar e 

testemunhar as circunstâncias do seu uso, os limites e o alcance destes processos 

no desenho. Esse teste é central na discussão em torno das práticas 

representacionais e das suas relações com o desenho. 

 

Assim, o tema que Hockney apresenta toca em alguns problemas que estão 

implicados na questão da semelhança das imagens e, por isso, tornam-no num 

caso de estudo, um exemplo de investigação que ilustra a abordagem de alguém 

que combina a sua prática pictórica enquanto criador visual com a pesquisa que, 

apesar dos distintos objectivos e métodos, partilha alguns pontos de contacto  com 

aquilo que pode ser uma investigação sobre a semelhança nas representações 

visuais. Por isso, tomando o texto de Hockney como ponto de partida, aquilo que 

faremos nas próximas secções, confrontando-o com a nossa observação crítica, é 

discutir a questão da parecença óptica e das suas características, questão central 

para percebermos até que ponto os padrões de semelhança vigentes no quadro da 

nossa cultura visual são relativos e variáveis. Mais do que debater casos concretos 

ou fazer uma elencagem de teses e refutações, interessa-nos, sobretudo, extrair a 

propósito do olhar de Hockney, pontos de reflexão que se ligam com a nossa 

investigação em torno da semelhança no desenho. 
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1- Ensaio crítico da tese de Hockney. 

A história da representação pictórica, e em particular a história da pintura 

ocidental, apresenta um panorama visual muito variado, uma galeria infindável de 

imagens com várias oscilações de estilos, de modos de ver e representar o mundo. 

Ao longo da evolução das práticas representacionais — da arte das cavernas à era 

do pixel — podemos constatar mudanças, constâncias, rupturas, retrocessos e 

ganhos (aquilo que Gombrich menciona, a propósito do problema da evolução da 

história da Arte, como o enigma do estilo). A preocupação dos artistas em 

representar a realidade de forma verosímil, credível, fiel, natural foi sempre uma 

das facetas dessa história, um desafio que, com mais ou menos persistência, 

procurou encontrar equivalentes em modelos baseados na capacidade de imitação, 

na sugestão de ilusão ou no registo relevante de informação visual. Esse desafio 

ocupou um peso muito forte ao longo da história das imagens e permitiu 

consolidar a noção daquilo que genericamente designamos por realismo das 

imagens. Na verdade, a questão acompanha a evolução da produção pictórica e 

recorrentemente emerge com mais ou menos destaque, não fosse a aspiração 

mimética da arte um desígnio que durante demasiado tempo perdurou na história 

da Arte, deixando uma pesada herança na nossa cultura visual. O tema de 

Hockney enquadra-se precisamente neste problema geral do realismo da 

representação pictórica. “Qual a origem do realismo das imagens?” podia bem ser 

a questão central que percorre transversalmente o trabalho de Hockney. O campo 

de investigação que aborda tem como referência exemplos do domínio da pintura 

(principalmente) e do desenho (paralelamente) no contexto da produção ocidental, 

centrando-se essencialmente em casos do Norte da Europa e na Itália, e 

abrangendo o período histórico que cobre as manifestação artísticas do final da 

Idade Média até ao advento do Modernismo. 
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F i g .  73  —  Da v i d  Ho ck ney ,  T he  G rea t  W a l l .  31  M ar ch ,  200 0 .  lxxiii 

A tese 

Uma das questões iniciais que intrigou Hockney relaciona-se com os ganhos 

extraordinários de realismo  que as imagens evidenciam a partir do séc. XV. No 

seu grande painel — uma recolha colossal de reproduções organizadas 

cronologicamente (de 1150 a 1889) e geograficamente (com a pintura nórdica na 

parte superior, e a italiana na inferior), dispostas como um panorama, uma espécie 

de atlas visual instantâneo da produção pictórica europeia — Hockney pôde 

constatar com mais clareza esse salto. De repente, no início do séc. XV, sem que 
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nada o fizesse prever, os espaços e objectos passam a ser mais credíveis, os 

retratos muito mais vivos, as arquitecturas mais coerentes, o tratamento da luz a 

parecer mais natural, o claro-escuro mais fidedigno. Porque é que de repente isto 

acontece? Qual o motivo desta mudança repentina? “Porque, simplesmente, os 

artistas começaram a pintar e a desenhar melhor?”, questiona ironicamente 

Hockney. 

Hockney parte da suspeita de que existe algo de comum no realismo visível 

em muitas imagens da pintura europeia que se relaciona com uma certa 

“aparência óptica”. A sua ideia central é a de que a concepção ou a concretização 

do aspecto naturalista, por vezes “fotográfico” dessas imagens tem de estar 

implicado com um qualquer tipo de utilização da óptica. Até à data, a história da 

utilização da óptica por artistas de renome era sobretudo referenciada a propósito 

de Vermeer ou Canaletto. Fora destes, os casos eram raros e, ainda assim, no seu 

conjunto a ideia do recurso à óptica foi sempre vista genericamente com muita 

prudência, invariavelmente como uma curiosidade, um detalhe lateral ou uma 

especulação vagamente fantasiada a que não se deveria dar muita importância. 

Porém, a controvérsia que a tese de Hockney provocou relaciona-se com a ideia 

de que a utilização de dispositivos ópticos — nomeadamente espelhos 

côncavos,178 lentes ou a combinação de ambos — pode ser identificada a partir de 

uma data que ronda entre os anos de 1420-30 na Flandres, quando subitamente a 

maioria dos artistas começa a fazer os seus retratos da mesma maneira: pessoas 

pintadas de uma forma muito vívida, enquadradas atrás de uma moldura/janela, 

com iluminação forte, luz e sombra contrastantes e fundos escuros. A partir de 

então, a utilização da óptica teria originado um efeito de expansão generalizada, 

constatando-se que uma parte significativa de pintores recorria a estas técnicas, 

mantidas alegadamente secretas, para conseguirem a tal aparência quase 

fotográfica das representações. Eis o que Hockney refere; 

                                                
178

 Sobre a refutação à tese do espelho côncavo no período da Renascença veja-se Schechner 
2005 e a contra-argumentação de Falco 2004b; refira-se o texto para o qual Falco reenvia, Clagett 
1980, que dá um importante testemunho documental sobre a fabricação de espelhos côncavos na 
Idade Média. Acerca da história material dos espelhos veja-se Melchior-Bonnet 1994 e 
Pandergrast 2003. 
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 “ A tese que eu aqui adianto é a de que a partir do início do séc. XV 
muitos artistas ocidentais usaram a óptica — refiro-me nomeadamente a 
lentes ou espelhos (ou à combinação de ambos) — para criarem imagens 
reais projectadas. Alguns artistas usavam directamente estas imagens 
projectadas para produzir desenhos e pinturas, muito antes mesmo desta 
nova forma de representar o mundo — deste novo modo de ver — tivesse 
sido difundido a uma escala maior. Muitos historiadores de Arte têm já 
discutido o uso da câmara obscura no trabalho de certos pintores — 
Canalleto e Vermeer são particularmente bastante citados — mas, que eu 
tenha conhecimento, ninguém ainda sugeriu que o recurso à óptica tenha 
sido usado de uma forma tão mais abrangente ou anterior, como eu aqui 
defendo.” 179 

Assim, segundo Hockney, a fidelidade pictórica que se começou a verificar 

na pintura a partir do século XV (e que tanto o intriga) é, em muitos casos, uma 

consequência do uso de dispositivos ópticos. Quando perante uma pintura 

exclama “é tão real que parece uma fotografia”, Hockney está fundamentalmente 

a admitir um padrão de semelhança para o realismo baseado num modelo óptico 

(equiparável neste caso ao modelo fotográfico) reconhecível em características 

específicas que conferem a uma imagem a tal aparência óptica (o “optical look” 

na expressão de Hockney). Essas características seriam a prova da introdução de 

uma nova tecnologia, uma nova ferramenta e consequentemente uma nova 

maneira de representar usada na pintura que justificaria os ganhos de realismo que 

entretanto as imagens passaram a ter. Como refere: 

“É perfeitamente claro que alguns artistas usaram a óptica directamente 
e que outros não, porém, a partir de 1500 quase todos parecem ter sido 
influenciados pelas tonalidades, sombras e cores típicas das projecções 
ópticas”180 

Assim, o que em última instância Hockney nos propõe é um dado novo de 

reflexão no contexto da revolução pictórica ocorrida neste período de charneira. 

Esse dado novo — a consideração de uma nova tecnologia na produção de 

imagens — teria de ter originado um efeito decisivo na conquista da semelhança e 
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 Cit., Hockney, p.12. 

180
 Cit., Hockney, p.17. 
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na consequente evolução que as representações desenvolveram a partir de então. 

Vejamos, pois, o que está aqui em jogo. 

 

Como é sabido, múltiplos factores culturais, sociais e tecnológicos 

contribuíram, directa ou indirectamente para a alteração das práticas 

representacionais que se verificaram na passagem do final da Idade Média para o 

Renascimento. O recentramento civilizacional numa perspectiva humanista, a 

emergência da classe burguesa ou as descobertas e avanços científicos, são alguns 

dos aspectos gerais que explicam mudanças significativas na mundivisão que as 

imagens passaram a evidenciar. Paralelamente, a redescoberta da cultura clássica 

da Antiguidade, a difusão dos centros artísticos — a que não são alheias as 

contribuições de grandes mecenas ou a proliferação de encomendas da Igreja —, a 

disseminação do saber através da tratadística, ou a emergência da figura erudita e 

humanista do artista, constituem aspectos conjunturais que explicam o 

desenvolvimento das artes e, em particular, da pintura enquanto prática 

especializada. Mas, mais especificamente, a invenção da perspectiva linear (na 

Itália) ou o advento da pintura a óleo (no Norte da Europa) são os aspectos 

técnicos mais apontados que contribuíram com alterações significativas nos 

modos de representação. Tendo em conta este enquadramento, a questão que se 

põe é: terá também a óptica algo que ver com a emergência do realismo nas 

representações pictóricas? 

Da teoria de Hockney podem inferir-se duas perspectivas: uma radical e outra 

moderada. A radical é a que lê nas suas propostas sobre o uso da óptica a principal 

explicação para o advento do realismo no séc. XV. A moderada é a que propõe a 

utilização da óptica como um novo factor explicativo, um dado tecnológico até 

agora negligenciado, mas a ter em conta na história da representação pictórica. 

Apesar de por vezes o tom com que Hockney apresenta os seus argumentos poder 

apontar para a assumpção de uma perspectiva radical, acreditamos que a sua 

posição pretende mais chamar a atenção sobre hipotéticos dados novos de alguns 

aspectos das práticas pictóricas, do que propriamente propor uma revolução na 

história da Arte. Pensamos mesmo que a perspectiva moderada pode ter 

potencialidades muito mais promissoras, se for tida em conta com os outros 

factores gerais já referidos, ainda que isso implique um revisionismo de alguns 
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pressupostos estabelecidos. Assim, consideremos a visão moderada da tese de 

Hockney como ponto de partida para a nossa discussão. 

 

2- A aparência óptica 

Hockney diz-nos que consegue recuar até 1420 como data até onde é possível 

identificar com segurança imagens com aparência ou características ópticas. 

Apesar do termo “óptica” poder dar azo a significados e aplicações muito 

alargadas, ainda que eventualmente relacionadas, aquilo que neste contexto esse 

termo significa é a utilização de tecnologia óptica e os seus efeitos ao nível 

pictórico: lentes (ou na terminologia algo confusa de Hockney, “mirror-

lenses”181) e aparência óptica (“optical look”). 

 

Considerando a utilização desta tecnologia podemos inferir da tese de 

Hockney a distinção de duas categorias relativas ao processo operativo pelas quais 

as imagens são produzidas pelos artistas: chamaremos à primeira “processos 

hápticos” e à segunda “processos ópticos”. Trata-se de uma classificação 

puramente convencional, aplicada sobretudo ao desenho, que apenas proporemos 

com o intuito de situar de forma mais clara os parâmetros do debate em questão 

(veja-se Fig. 74). 

Os processos hápticos seriam os que decorrem directamente do “toque do 

autor” nos modos de produção de imagens, dependentes da intervenção da mão, 

bem como dos instrumentos e meios tradicionais do desenho e da pintura, 

recorrendo à observação directa e ao registo “à mão livre”, ou seja, ao trabalho de 

escrutínio, medição, e marcação das formas a “olho nu”, (“eyeballig” na 

designação de Hockney), traduzíveis em gestos e escolhas pessoais, próprias do 

processo construtivo da representação “à vista desarmada”. Esse trabalho envolve 

                                                
181

 A capacidade de fazer convergir imagens projectadas opticamente para uma superfície 
poderia ser conseguido, segundo Hockney e Falco, recorrendo a lentes convexas ou a espelhos 
côncavos. Como ambos têm as mesmas propriedades ópticas Hockney designa-os como um 
mesmo sistema “lente [convexa] / espelho [côncavo]”. 
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F i g .  74  —  “O  c ande l ab ro  d os  Arn o l f i n i ” .  De senh o  “há p t i co ”  ve r su s  de senh o  “óp t i c o ” .  lxxiv 

igualmente modos discursivos de selecção, de simplificação, afirmação, 

acentuação e invariavelmente denotam sinais de um desenho que parece “apalpar” 

com os olhos, perscrutar as formas, tentando “apanha-las” com um gesto que risca 

por vezes por tentativa-erro, com hesitações ou até constrangimentos, 

identificáveis sobretudo nos desenhos de observação (uma característica a que 

Hockney se refere como “awkwardness”, ou seja, “esforço” e que pode, por vezes, 

ser também extensível a termos como “pentimenti” ou “repentir”).  
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As imagens ópticas seriam as pinturas e desenhos feitos por artistas que, 

complementarmente a todo o processo de registo por observação, recorrem à 

ajuda de dispositivos ópticos para representar a realidade visível. Apesar de 

corrermos o risco de criar conceitos viciados e redutores, aquilo que neste 

momento nos interessa considerar é a distinção entre imagens que derivam destes 

processos construtivos distintos. Refira-se (acrescentamos nós) que os métodos 

utilizados podem envolver processos de síntese formal e conceptual entre 

observação directa, registo de memória, imaginação ou invenção, 

independentemente das formas de fabricação das imagens poderem ser, em graus 

variáveis, directos ou indirectos, manuais ou mecânicos.182 A distinção visa, 

portanto, sublinhar apenas o contraste entre os processos que se baseiam na 

representação à vista desarmada (mais subjectiva) e os que, nesse processo de 

representação, recorram à utilização da ferramenta óptica (mais objectiva) ou seja, 

um decorrente apenas de um sujeito individual e outro apoiado também num 

objecto maquinal. 183 

Estabelecidas estas duas categorias relativas ao modo operacional pelas quais 

as imagens são formalmente ou estruturalmente construídas, centremo-nos agora 

nas pinturas e desenhos concebidos de acordo com a segunda categoria: as 

imagens produzidas segundo processos ópticos. O sentido dado por Hockney ao 

                                                
182

 Por exemplo, um dragão ou uma entidade fictícia poderá igualmente ser produzida 
recorrendo hibridamente à óptica e à invenção. 

183
 A classificação subjectivo versus óptico não deve necessariamente ser entendida como uma 

oposição entre subjectivo e objectivo, no sentido de uma oposição entre imagens de construção 
livre e pessoal, comprometidas apenas com critérios que derivam da singularidade de cada autor, e 
imagens cuja construção está comprometida com critérios de fidelidade, realismo ou naturalismo. 
Como é evidente todas as pinturas e desenhos dão conta da visão pessoal de cada artista, do seu 
estilo, da sua sensibilidade, criatividade e inteligência e, por isso, essas imagens são, por definição, 
subjectivas — quer utilizem ou não a ajuda de dispositivos ópticos. Refira-se que a discussão se 
centra particularmente no problema da representação objectiva da realidade visível e na 
correspondência que as relações “material / instrumento / mão / olho / mente” desempenham nesse 
processo operativo de representação (de notar o trocadilho curioso entre o uso vernacular de lente 
— “objectiva” — e a dita representação objectiva com recurso à óptica). Por arrastamento, a 
distinção subjectivo / óptico remete igualmente para o contraste entre os métodos de construção 
visual que envolvem trabalho mais intuitivo e autográfico e os que são mais imediatos e 
reprodutivos. Retomaremos mais adiante esta questão, a propósito da discussão em torno da visão 
objectiva versus olhar subjectivo no desenho. 
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F i g .  7 5  — F o to g ra f i a s  d e  i mag ens  p r o j ec ta da s  no  i n te r i o r  de  um a  câ mar a  ob sc u ra  

(enc ena das  p e l o  au to r ) :  e f e i t o  p i c tó r i co  ou  a pa r ênc i a  óp t i ca? lxxv 
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termo “óptica” relaciona-se, assim, com a aplicação de qualquer dispositivo que 

possua a capacidade de projectar imagens naturais, seja através de lentes 

apropriadas, seja através de espelhos côncavos que produzem resultados similares. 

Por extensão, as “imagens ópticas” referem-se às pinturas e desenhos que 

denotem características ópticas, ou seja, propriedades visuais que exibam sinais 

da mediação de dispositivos ópticos na produção de uma imagem. Convém, por 

isso, explicitar um pouco melhor do que falamos quando nos referimos a 

“características ópticas.” 

 

Características ópticas 

Quando falamos de características ópticas, podemos referirmo-nos a duas coisas 

relacionáveis, mas, ainda assim, distintas: às características visuais das próprias 

projecções ópticas naturais; e às características visuais das pinturas e desenhos 

feitas com recurso à óptica. São estas últimas que nos interessam considerar, 

apesar das primeiras lhes estarem subjacentes. Efectivamente, os dispositivos 

ópticos produzem imagens naturais projectadas que servirão de referente, quer por 

imitação, quer por inspiração, para a tipologia de construção pictórica que se quer 

transpor para a representação. Tendo presente este princípio, é possível detectar 

uma série de indícios visuais nas representações que, por um lado, são comuns ou 

muito semelhantes aos que se encontram nas projecções naturais ou que, por outro 

lado, denotam consequências típicas da aplicação tecnológica da óptica. A sua 

identificação resulta de uma análise dos conteúdos estruturais da imagem e de 

uma avaliação crítica dos seus elementos visuais, pelo que a sua detecção deve ter 

em conta padrões que podem ser relativos e flexíveis. Apesar de Hockney não 

estabelecer nenhuma organização sistematizada das propriedades ópticas, 

proporemos aqui a consideração de três tipos de características — (i) estruturais 

(ii) gráficas e (iii) pictóricas — que podem aparecer isolada ou cumulativamente 

na mesma imagem.  

(i) As características estruturais dizem respeito a aspectos construtivos e 

compositivos da imagem e são identificáveis tanto em pinturas quanto em 
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desenhos, apesar de ser pelos processos de desenho que elas se concretizam. São 

elas: a perspectiva linear com dois ou mais pontos de fuga para a mesma direcção 

(o que indicia a alteração da projecção, num ou mais momentos, provavelmente 

para re-focagem ou re-enquadramento do ponto de vista);  discrepâncias de escala 

e perspectiva como consequência de mais do que uma projecção em tempos 

diferentes — técnica de composição em “colagem” (resultando em erros de 

cálculo ou desajuste das diferentes matrizes projectivas); imagens compostas por 

uma multiplicidade de pontos de vista ou enquadramentos gerais constituídos por 

acumulação de vários espaços locais, elementos individualizados ou pormenores 

(uma consequência, ainda, do método da “colagem” de várias projecções no 

mesmo plano); encurvamento das linhas rectas (denotando o uso de lentes); 

inversão simétrica da imagem (efeito de espelho — demasiadas figuras 

esquerdinas); escorsos e perspectivas oblíquas pouco habituais de objectos 

complexos com representação muito difícil a olho nu.184 

(ii) Distinguiremos como características gráficas aquelas que dizem 

especificamente respeito à aplicação da óptica na prática do desenho. Essas 

características são reconhecíveis através de indícios que apontam para que o 

desenho tenha sido traçado a partir de uma imagem projectada subjacente. Ao 

contrário da pintura, que pode revelar um desenho subjacente, neste caso, é o 

desenho que nasce duma projecção “pictural” subjacente. Assim, a característica 

mais notória é a de que o desenho é essencialmente linear: grafismos fluidos, 

linhas puras e contínuas; apontamentos simples, rápidos e esboçados; sombreados 

pouco modelados; gradações lumínicas simplificadas ou inexistentes. O estilo 

gráfico revela um tipo de representação à base de contornos, feito de forma suave 

e fluente, impressivo no traçado, naturalmente eficiente e objectivo no registo das 

formas (como se a linha fosse guiada por um roteiro previamente delineado — a 

projecção). Outra característica é a de que o desenho pode ser construído na base 

de anotações: primeiro a marcação de pontos-chave de referência e depois a união 

desses pontos por linhas e outros elementos gráficos. Invariavelmente, as zonas de 

sombra aparecem apenas contornadas na sua silhueta (por vezes o que está no 
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 Hockney refere entre outros Lotto, Parmigianino, Van Dyck ou Hals. 
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F i g .  76  — D es enho s  f e i t os  co m d i s po s i t i vo s  óp t i c os :  (1 )  Co rn e l i us  Va r l ey -  G ra ph i c  te l es cop e ;  

(2 )  T h om as  G i r t i n -  câ ma ra  ob s cu ra ;  And y  W arho l -  p ro j e c t o r  de  d i apo s i t i vo s ;  ( 4 )  G i a mb a t t i s t a  

Ami c i -  câ mar a  l úc i d a .  lxxvi 
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F i g .  7 7  — C ara c te r í s t i ca s  óp t i cas  e m p i n t u ra s :  c on t o rn os  d i fu so s ,  de s f oca do s ,  pon to s  d e  

b r i l ho ,  c l a ro - es cu ro  ac en tuad o ,  s i na i s  su spe i to s  de  re - foc age m (2  pon to s  de  fuga ) .  lxxvii 

interior da sombra não se consegue discernir através da lente). É recorrente o 

registo linear do contorno na passagem indiferenciada de formas positivas e 

negativas, ou na fusão em continuidade entre figura e fundo (consequência da 

percepção planimétrica de objectos e espaços resultantes da projecção).185 

(iii) As características pictóricas são aquelas que estabelecem uma 

equivalência entre uma certa qualidade pictural das projecções ópticas e 

qualidades semelhantes identificáveis em pinturas: as cores são saturadas, 
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 Algumas destas características são referidas por Hockney a propósito da comparação dos 
desenhos de Ingres e Warhol (Cfr. Op. Cit., pp.23-33) e da análise de desenhos de Thomas 
Sandby, John Cotman e Paul Munn (Cfr. pp. 199-204). 
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iridescentes na sua pigmentação, com fluidez na passagem entre diferentes 

manchas e com algum nivelamento da escala cromática; as tonalidades parecem 

envoltas num timbre cálido, como que veladas por um efeito leitoso; as sombras 

apresentam-se com contrastes acentuados, esbatidas ou por vezes tão escuras que 

impedem o discernimento das zonas obscurecidas; as zonas iluminadas  revelam 

cintilâncias, pontos de brilhos e efeitos de auréola; formas e contornos difusos, 

zonas desfocadas; esbatimento dos detalhes; planos de cor com aparência 

granulada ou em sfumato.186 

Sublinhe-se mais uma vez a relatividade que sustenta o pressuposto óptico: 

muitas das características podem variar com o contexto em que são examinadas e 

com o juízo crítico de quem examina. Note-se que muitas destas propriedades são 

detectáveis numa base empírica. Umas são mais evidentes que outras. Certos 

dados podem não ser necessariamente decorrentes do argumento óptico. E, 

finalmente, algumas destas características são tão ópticas quanto simplesmente 

pictóricas ou estilísticas, não nos adiantando muito quanto à sua especificidade ou 

diferenciação. Enfim, aquilo que quando muito podemos admitir é um esboço não 

vinculativo para um quadro caracterizador das supostas imagens de matriz óptica. 

Seja como for, admitimos a interpretação de características ópticas em certas 

imagens e aceitaremos as suas premissas já que toda a argumentação de Hockney 

se baseia neste pressuposto. 

 

Parecer uma fotografia 

Convém, ainda, considerar mais uma ressalva em relação à identificação das 

características ópticas que Hockney diz reconhecer, pois, invariavelmente, são 

feitas correspondências ou analogias entre o realismo pictórico e o realismo 

fotográfico. Com efeito, torna-se necessário sublinhar que as relações de 

similaridades que se estabeleçam entre, por exemplo, pinturas e fotografias 
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 Muitas destas características são reconhecíveis em pinturas de Vermeer e sobretudo em 
naturezas-mortas de tradição holandesa. Alguns exemplos adiantados por Hockney incluem 
igualmente pinturas de Lotto, Van Eyck, Leonardo, Caravaggio ou Velásquez. 
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pressupõe sempre uma visão retrospectiva da história das imagens feita por olhos 

que estão forçosamente familiarizados, influenciados e formatados pela actual 

utilização de imagens de origem óptica. Aquilo que queremos notar é que, se esta 

visão retrospectiva for baseada na relação mais ou menos subjectiva que 

experimentamos com as imagens, ela corre o risco de tornar a análise desvirtuada 

pela contaminação de quadros de referência que, obviamente, implicam sistemas 

representacionais muito distintos. Assim, observemos previamente o contexto 

genérico em que esta análise é feita. 

Como já anteriormente referimos, da quantidade avassaladora de informação 

visual que actualmente dispomos, a tipologia de imagem dominante é a que revela 

características ópticas. As imagens de matriz fotográfica, sejam elas fixas ou em 

movimento, e a forma como são difundidas e recebidas, quer se apresentem 

impressas em papel, projectadas num ecrã ou emitidas num monitor, estão 

implicadas com a utilização de meios ópticos, i.e., todas elas mostram um mundo 

visto através de lentes. Refira-se ainda, em complemento, que grande parte do que 

vemos e conhecemos da realidade é percepcionado por via de imagens e 

representações. Se somarmos a este dado o facto de que as representações que 

dominam serem essencialmente aquelas que nos apresentam a realidade vista por 

olhos que espreitam por uma lente, e se considerarmos, ainda, o volume de 

informação visual que recebemos através de imagens de natureza fotográfica, 

verificamos que elas são tão predominantes que praticamente nem nos 

apercebemos da mediação óptica envolvida nessas imagens. De facto, para nós é 

tão habitual, tão imediato, tão natural vermos televisão, ir ao cinema, olhar ou 

fazer fotografias, que nem nos questionamos acerca das características ópticas e 

do modo como essas características estão inculcadas na nossa visualidade. Lentes, 

projecções ou dispositivos são coisas que estão lá em surdina e, na verdade, é bom 

que assim seja. A maioria das vezes pouco nos interessa como é que uma imagem 

foi fabricada, difundida ou recepcionada, mas sim o que ela nos diz ou representa. 

Mas o modo como a imagem representa — este modo de ver o mundo — é 

essencial. Se quisermos indagar sobre aquilo que estrutura este olhar, verificamos 

que ele assenta num paradigma que começa a ter a sua génese precisamente no 

séc. XV com o modelo de representação perspéctico. Paradigma esse que 

permanece até hoje, continuado no modelo fotográfico. Ambos os modelos 
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pressupõem um ponto fixo no espaço, transformado em orifício a partir do qual 

espreitamos com um só olho uma realidade visível, enquadrada por uma moldura, 

uma janela que apresenta a sua perspectiva, o ponto de vista, a sua imagem 

observada por um sujeito singular no qual nos projectamos em suspensão 

perceptiva. A grande diferença é que no primeiro caso esse modelo perspéctico 

corresponde a uma aspiração de representar a realidade segundo critérios 

objectivos mas com resultados apenas parcialmente garantidos, pois as leis 

geométricas da perspectiva linear apenas asseguram as congruências métricas e 

espaciais na composição estrutural dos vários elementos, deixando o tratamento 

da luz, textura ou cor dependentes dos processos autográficos de cada artista. No 

segundo caso, o modelo fotográfico garante a apresentação de uma realidade 

seguindo os mesmos critérios de objectividade, mas agora decorrentes de 

processos de gravação física e mecânica dos fenómenos lumínicos visíveis. Não 

obstante a evidência desta continuidade, estabelecer-se um nexo causal entre as 

características da visão em perspectiva e as características de uma certa 

“aparência óptica” para justificar o realismo quase fotográfico de algumas 

pinturas, parece-nos insuficiente por deixar de fora muitas outras variáveis.  

Apesar da fotografia se perfilar na linha hereditária deste modelo representacional 

da tradição perspéctica, a definição do realismo de uma imagem não tem 

necessariamente, neste denominador comum, um argumento tão absoluto que 

permita inferir a sua correlação com pressupostos de natureza óptica, como 

parecem ser  os que são avançados por Hockney.  

Aquilo que em definitivo queremos sublinhar é que, avaliar características 

ópticas em imagens do passado com os olhos carregados de óptica contemporânea 

pode tornar-se num exercício viciado. Por um lado, nunca é demais notar o 

distanciamento necessário para imaginar o poder extraordinário de 

deslumbramento e fascínio que as imagens como pinturas ou esculturas (objectos 

de valor acrescentado, apreciáveis, fora da esfera comum) deviam proporcionaria 

ao homem do século XV, tendo em conta, por contraste, a nossa experiência 

contemporânea de sujeitos mergulhados numa rotina contínua e persistente de 

visualização de fotos, filmes ou directos televisivos, numa prática que é 

acentuada, por acrescento, pela usura omnipresente da fruição dos mais diferentes 

géneros de imagens. Por outro lado, quando estabelecemos relações entre imagens 
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do passado e a sua aparência fotográfica, entramos necessariamente num exercício 

de comparação e avaliação que oscila num equilíbrio precário entre o domínio 

subjectivo e objectivo. Se é certo que a avaliação deve considerar a teia de 

relações contextuais em que as imagens se inserem, largamente dependentes 

portanto da cultura visual vigente, também é igualmente certo que a comparação 

está em boa medida relacionada com as experiências visuais que elas convocam 

que, invariavelmente, são de natureza individual e são transversais e não 

específicas de qualquer contexto definido. 

Em suma, a explicação para a semelhança que recorrentemente se possa 

estabelecer entre pintura e fotografia tanto pode ter como causa um eventual uso 

da óptica na prática pictórica, quanto, sobretudo, ser consequência de uma 

percepção formatada, de um modo de olhar para o mundo e para as imagens que 

decorrem de um modo profundamente habituado a conviver com representações 

de origem óptica, nomeadamente de natureza fotográfica. Visão, percepção e 

representação são sempre relativizáveis a um contexto (cultural, histórico, 

psicológico, etc.) que, consequentemente, relativiza os próprios padrões de 

semelhança. 

 

Ver e Fazer 

Até agora temos considerado sobretudo questões que relacionam o uso da óptica 

com os ganhos de semelhança. Mas existe ainda um aspecto algo ambíguo e que 

se relaciona com o alcance efectivo do “uso da óptica”. Aquilo que Hockney 

reitera é que: apesar de muitos artistas não estarem envolvidos com a utilização 

directa de dispositivos ópticos, muitos viram pinturas e desenhos feitos com esses 

métodos; e, provavelmente, viram algumas das próprias projecções ópticas; e, 

enquanto aprendizes, provavelmente copiavam obras com efeitos ópticos. Ou seja, 

o impacto da óptica fazer-se-ia sentir independentemente do seu uso directo ou 

indirecto. A posição de Hockney parece ser a de não se comprometer com uma 

explicação demasiado específica relativamente às condições de implementação 

prática da utilização de dispositivos ópticos na pintura:  
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“Ver projecções ópticas é usar projecções ópticas”.187  

Efectivamente, a introdução de uma nova ferramenta, e consequentemente de 

um novo modo de representar, pode produzir um impacto nos hábitos 

estabelecidos ao ponto de causar um efeito de disseminação de novos estilos e 

práticas pictóricas. No entanto, dizer-se que ao nível do fazer prático, não é 

necessário um uso efectivo da tecnologia, mas apenas ser-se influenciado pelos 

efeitos desse uso parece-nos um argumento circular que pode explicar tudo e não 

explicar nada. A hipótese de que alguns artistas em determinado período do seu 

percurso se tivessem deparado, digamos, com uma “experiência óptica” que 

influenciasse o seu trabalho pode ter plausibilidade. Mas, daí a afirmar que tal 

produza um efeito de osmose e emulação para outros artistas, ao ponto de originar 

uma revolução pictórica, já nos parece mais nebuloso. Na falta de dados que 

justifiquem o recurso a dispositivos ópticos em casos concretos, fica a sensação 

que este tipo de alegação é mais um cenário putativo que Hockney traça para 

sobrevalorizar a influência da óptica como causa da emergência do realismo 

pictórico. 

Admitamos porém aquele que nos parece ser o cenário hipoteticamente mais 

credível. Coloquemo-nos no contexto do séc. XV para esboçar sucintamente um 

quadro que enumere alguns pontos das práticas de produção, difusão e recepção 

das imagens neste período. Para concebermos o que seria ver e representar o 

mundo naquela altura, consideremos somente alguns factos: as imagens 

disponíveis — pinturas, gravuras, desenhos — eram vistas apenas por poucos, 

com acesso reservado, e com uma divulgação restrita; as imagens feitas por 

artistas e artífices eram coisas relativamente pouco comuns, confinadas a alguns 

espaços religiosos, a colecções privadas de classes mais abastadas ou aos circuitos 

fechados dos grémios e ateliers de pintores; o conhecimento, a tecnologia e a 

prática envolvida na sua fabricação dependiam da transmissão de saber de mestre 

para aprendizes, baseavam-se em trabalho oficinal, apoiado pelas ferramentas 

disponíveis para o métier do pintor, e decorriam invariavelmente dos 

procedimentos estabelecidos pelas regras canónicas de representação da tradição 
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 Cit. Hockney, p. 17. 
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medieval o que limitava a abertura a progressos artísticos significativos e a 

mudança para novas formas de representação. Este sistema claramente 

condicionava as formas de representação a características estilísticas 

vincadamente associadas a uma determinada oficina ou, a uma escala maior, a 

uma cidade ou região. Assim, a busca por métodos ou tecnologias que 

assegurassem um sistema convincente e universal para as práticas de 

representação teriam certamente um impacto muito forte. O poder persuasivo das 

imagens seria tanto maior quanto mais estas se aproximassem de forma credível 

com a experiência visual que percepcionamos da realidade e menos do 

convencionalismo estilístico que codificava as representações.  

Para o homem do séc. XV, lentes e projecções que revelassem quase 

fantasmagoricamente um mundo tal qual se apresenta aos olhos, deveriam ser 

maravilhas extraordinárias. Se, como Hockney alega, o confronto com estes 

fenómenos visuais pudesse levar o artista a querer compreender e  dominar as 

suas possibilidades, ao ponto de os usar como ferramentas para o seu trabalho, 

então é certamente plausível que tais ferramentas pudessem proporcionar novos 

desafios nos modos de ver e representar.  

A experiência de ver imagens reais do mundo tridimensional, projectadas 

naturalmente, como se de repente por magia se conseguisse captar e reter essa 

realidade num plano bidimensional, tinha de causar necessáriamente um impacto 

muito forte e um apelo irresistivelmente sedutor, sobretudo para aqueles que 

estavam no mercado da fabricação de imagens. Para o pintor que ambicionasse 

dominar as dificuldades colocadas com a representação do espaço, compreender a 

disposição das tonalidades ou o tratamento do claro-escuro, fenómenos como 

projecções ópticas deveriam constituir mais do que uma muleta auxiliar: seriam 

um professor precioso com o qual podia aprender. No desafio de representar a 

realidade tridimensional, i.e., de a traduzir por marcas pictóricas para uma 

realidade bidimensional, poder dispôr de mais uma ferramenta através da óptica, 

significaria ter acesso a modelos extraordinariamente fidedignos nos quais o 

pintor se podia inspirar, com exemplos a seguir. Porque — e este é o argumento 

central que devemos extrair da teoria de Hockney — existe uma grande diferença 

em ver a realidade tridimensional directamente a olho nu, ou olhar para o mundo 

através de uma projecção sobre uma superfície bidimensional, filtrado, 
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sintetizado, objectivado pela visão óptica. 

No primeiro caso, o pintor que queira representar uma cena depara-se com 

várias dificuldades: possui dois olhos, num corpo e cabeça que se mexem, não 

tendo por isso uma referência fixa de perspectiva; medições, proporções e 

congruências formais têm de se estruturar a olho, por tentativa-erro; padrões, 

texturas, formas e estruturas complexas exigem muito tempo e poder de análise; a 

percepção das cores naturais e a identificação das suas equivalentes tonais na 

paleta é um processo subjectivo, dependente da finura de descriminações, da sua 

sensibilidade e mestria; o domínio da iluminação e do claro-escuro obedece a 

exercícios de depuramento perceptivo que recorrem invariavelmente a processos 

plásticos de simplificação ou de acentuação; a todas estas variáveis dependentes 

dos constrangimentos físicos da tridimensionalidade, dos movimentos dos corpos, 

e das alterações da luz, acresce a dificuldade de aglutinar planimetricamente esta 

imaterialidade de impressões visuais numa superfície material. 

No segundo caso — com projecção óptica —, o pintor tem a imagem do que 

vê instantaneamente ao seu dispor sobre uma superfície. Aquilo que tem de fazer 

é fixar essa imagem, ou seja, transformar a projecção em coisa material — pintura 

ou desenho. A invenção da fotografia veio permitir fixar quimicamente estas 

projecções sobre um suporte mas, antes disso, todo o processo teria de ser feito 

manualmente, convocando a mestria e sensibilidade do pintor: aquilo que se teria 

de fazer era tomar a projecção como matriz orientadora a partir da qual 

organizaria as marcas gráficas ou pictóricas; interpretar e transcrever formas, 

cores ou figuras; transpô-las para outro médium ou formato; ou, 

complementarmente, representar à vista, mas considerando como referência 

prioritária, não o modelo real, mas a imagem projectada como modelo, tomando 

emprestado o “olhar em segunda mão” da projecção óptica, contornando as 

dificuldades e constrangimentos da passagem das três para as duas dimensões. 

Estes dois paradigmas de visão determinam forçosamente dois modelos 

diferentes de representação que fazemos do visível. Assim, o modelo das imagens 

projectadas, a ter sido usado a partir do séc. XV como Hockney defende, pode 

constituir-se — pelo menos em tese — como argumento a considerar no advento 

do realismo que as imagens passaram a adquirir. Se os artistas tivessem usado este 

novo recurso, é plausível que o efeito proporcionado por esta nova ferramenta de 
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visualização no imaginário visual pudesse afectar o modo mais fidedigno e natural 

que as representações pictóricas passaram a ter. Admitir esta hipótese, não 

significa subscrever que as evoluções operadas se devam apenas ao advento de 

uma nova tecnologia, ao ponto de termos de reescrever toda a história da pintura 

europeia. Significa apenas que o argumento merece atenção, é plausivel e precisa 

de ser examinado com mais cuidado. 

 

Em suma, o uso da óptica pode efectivamente ser um auxiliar poderoso na 

interpretação dos fenómenos visuais, na forma como a informação visual pode ser 

assimilada, processada e traduzida no âmbito das práticas de representação do 

desenho e da pintura. Porém, isto não significa que, por si só, a óptica faça o 

trabalho todo. Interpretar, assimilar, traduzir são tudo processos que partem de 

olhos humanos, sempre dependentes da experiência, do conhecimento, das 

intenções, das expectativas de quem vê, de quem sente e de quem haje. Como é 

evidente, o artista é o epicentro do processo e é ele que determina o modo como 

pinturas e desenhos são feitos. Por muito que a óptica possa disponibilizar uma 

visão objectiva da realidade, o olhar subjectivo do pintor tem sempre a última 

palavra. Além disso, a dimensão material do fazer é crucial a todo o processo de 

construção de imagens. A fabricação de imagens envolve escolhas formais e 

conceptuais, sistemas e procedimentos, aplicação de materiais, técnica de 

execução, experiência, talento, criatividade. Portanto, antes das características 

ópticas que uma imagem possa revelar, estão as características gráficas ou 

pictóricas que marcam o estilo da pessoa que a executou. Tal como Hockney 

refere repetidamente, não é a óptica que produz as marcas. 

 

Para os detractores de Hockney, sobretudo os historiadores de arte, a falta de 

referências é um pecado fatal. Por muito estimulantes que sejam as ideias em 

causa, se a sua verificabilidade depender apenas da intuição e análise empírica das 

imagens, as consequências serão sempre pouco consistentes. O que está em jogo 

não é apenas a contestação da metodologia usada e sua sustentabilidade científica, 

mas a aceitabilidade das ideias para um debate que, partindo ou não de 

pressupostos credíveis, possa ir além do plano especulativo. É certo que Hockney 

se distancia das metodologias correntes estabelecidas para a investigação 
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científica e, tão pouco, se reclama de tal. E também é certo que uma nova teoria 

não tem de ter a pretensão de ser conclusiva: a história da Arte, das imagens e das 

representações é um processo dinâmico e especulativo, recheado de discussões em 

aberto, de teorias contraditórias, de descobertas e revisões. Por outro lado, não é 

justo afirmar-se que as ideias em causa sejam completamente destituídas de 

provas documentais. Ainda que avulsamente, Hockney apresenta um inventário de 

referências escritas188 que, apesar de em certos casos serem casuísticas e não 

estabeleceram necessariamente relação com as teses apresentadas, noutros 

apontam para indícios que podem corroborar a credibilidade das suas hipóteses. 

Assim, parece-nos que a dificuldade levantada pela escassez de referências ou por 

pistas inconclusivas, e ainda pela inadequação das explicações que o justifiquem, 

não deve constituir um motivo para rejeitar previamente uma teoria. As ideias que 

Hockney coloca à discussão podem bem ultrapassar este plano de dificuldades. 

Elas questionam princípios adquiridos da prática dos artistas e visões 

estabelecidas da história das imagens. Acreditamos que enquanto teoria, algumas 

ideias de Hockney têm toda a legitimidade de serem consideradas e discutidas, 

não circunscrevendo exclusivamente o seu debate, portanto, às consequências que 

elas colocam num plano histórico. 

 

 

* 

 

 

A abordagem que faremos nos próximos três capítulos, parte de casos 

suscitados ainda a propósito do trabalho de Hockney, mas que, por se descolarem 

já para além do que o seu texto propõe, merecem quanto a nós uma reflexão mais 

autónoma no sentido de sublinhar aspectos que nos parecem relevantes em torno 

da relação entre arte e a óptica. Três questões de fundo estarão implícitas nessa 

relação, ao longo da abordagem que faremos em três casos distintos: no primeiro, 

em Ingres, e partindo ainda do confronto com Hockney, a do característico “olhar 
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 Veja-se Hockney pp.238 e seguintes. 
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óptico”; depois, em Caravaggio, a do problema da prevalência do acto gráfico e as 

limitações da ferramenta óptica; e, por fim, em Brunelleschi, a da ligação 

indissociável entre óptica e perspectiva. 
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VII. O olhar lúcido de Ingres 

A origem de todo o trabalho de Hockney em torno das relações entre óptica e 

representação reporta-se ao início de 1999, quando o artista se confrontou com 

uma série de desenhos de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) na 

sequência da exposição “Portraits by Ingres” na National Gallery de Londres.189 

Os desenhos em causa referem-se à produção retratista de Ingres que abrange o 

registo dos muitos personagens que este conhecera ao longo da sua vida. Porém, a 

atenção de Hockney incide sobretudo nos retratos desenhados do período em que 

o então jovem artista vivia em Roma.190  
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 Portraits by Ingres: Image of an Epoch. The National Gallery, London, 27 January - 25 
April, 1999. A exposição abordou especificamente a faceta de Ingres enquanto retratista; teve 
itinerância em Washington (National Gallery of Art, Washington, D.C., 23 May – 22 August, 
1999) e em New York (The Metropolitan Museum of Art, New York, 5 October, 1999 – 2 
January, 2000); foi editado um exaustivo catálogo comum (Tinterow & Conisbee (eds.) 1999) com 
variadas contribuições; as entradas descritivas relativas aos desenhos são da autoria de Hans Naef, 
extraídas do seu Bildniszeichnungen von J.-A.-D. Ingres (Naef 1977-80). A primeira referência das 
observações de Hockney a Ingres é publicada pouco tempo depois (veja-se Hockney 1999).  

190
 Essa atenção é mais deduzida por nós do que explicitada por Hockney. Efectivamente, 

Hockney argumenta a sua posição, fazendo menção a retratos de “turistas” e de pessoas de 
conhecimento ocasional para Ingres, o que corresponde sobretudo a um período facilmente 
identificado da sua vida, situado entre 1815 e 1816. O contexto que enquadra os desenhos da 
primeira estadia romana de Ingres pode-se resumir da seguinte forma: em 1801 Ingres ganha o 
prestigioso Grand Prix de Rome, cujo prémio lhe permite usufruir de uma pensão paga pelo estado 
francês para uma estadia de quatro anos em Roma, a fim de complementar a sua formação na 
Académie de France instalada na Villa Medici. Porém, só em 1806 é que Ingres pode partir para 
Roma. Chega em Outubro desse ano e ficará alojado como pensionista até 1810 no Pavillon San 
Gaetano da Villa Medici, permanecendo ainda em Roma (agora por conta própria) até 1820, altura 
em que se muda para Florença. Depois de regressar a Paris em 1824 voltaria ainda para uma 
segunda estadia em Roma entre 1835 e 1841, agora já como director da Académie de France. Os 
retratos a que Hockney se refere correspondem concretamente a uma série específica feita após 
1815, período em que Ingres se debate com sérias dificuldades financeiras, num momento que se 
segue à queda de Napoleão Bonaparte e coincidindo com a partida de numerosos patronos 
franceses da então administração francesa de Roma. Para poder equilibrar as despesas, Ingres vê-
se obrigado por um breve período a dedicar-se a encomendas de circunstância, nomeadamente 
desenhos de retrato, cujos principais clientes eram estrangeiros endinheirados (sobretudo ingleses) 
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Hockney terá ficado impressionado pela excepcional precisão e naturalismo 

dos registos. Efectivamente, são representações muito descritivas e vívidas, mas 

ao mesmo tempo de grande simplicidade, executadas com os meios mais 

elementares do desenho, e que transmitem de forma muito convincente, clara e 

espontânea a presença e o carácter das pessoas retratadas. Estes exemplos claros 

de semelhança no desenho suscitaram-lhe a questão que determinaria a sua 

investigação: terá Ingres feito estes desenhos extraordinários só por observação 

directa, usando apenas lápis, papel e o seu próprio talento? Ou terá recorrido a 

outro tipo de ferramentas? Segundo Hockney, estas perguntas são comuns à 

maioria dos pintores, habituados a olharem para as imagens de forma diferente e a 

questionarem-se: “como é que Ele fez isto?” (mais até do que “o que é que isto 

diz’” ou “porque é que isto foi feito?” — ainda que estas questões estejam 

relacionadas). Depois de ter estudado cuidadosamente estes desenhos, Hockney 

reitera a suspeita de que muitos dos retratos de Ingres teriam sido executados com 

o auxílio de um instrumento óptico então recentemente disponibilizado: a câmara 

lúcida. 

Não obstante as questões factuais e de verificabilidade histórica que 

observaremos mais adiante, o que a suspeita de Hockney envolve para já é, em 

última instância, a interrogação primária de saber se a semelhança nas 

representações pode ter — neste caso pelo menos — uma relação íntima com um 

certo tipo de visão objectiva conferida pela aplicação de tecnologia óptica na 

produção de imagens. Por outras palavras, saber se a verosimilhança dos desenhos 

é tanto mais eficaz quanto mais se aproximar de técnicas de representação que 

envolvam a fidelidade de meios, como os que são preconizados pela óptica, em  
                                                                                                                                 

que seguiam a moda de viajarem para a Cidade Eterna, no circuito do Grand Tour europeu, tão ao 
gosto da época, e sempre desejosos de levarem consigo um souvenir da sua passagem. Ingres 
sempre encarou o trabalho dedicado ao retrato como uma actividade secundária pois o seu 
objectivo foi sempre o de ser reconhecido naquilo que considerava ser o género mais elevado: o da 
“pintura de História” [Ingres nunca se cansou de afirmar que era um “pintor de história e não um 
desenhador de burgueses” (Cfr. Ernest Hébert citado por Naef, 1960, p.8, n.3)]. Assim, muitos dos 
seus “pequenos retratos” surgem por um lado, no contexto privado das amizades e figuras 
próximas do artista (desenhos executados para oferecer como dedicatórias, reconhecimentos ou 
recordações), por outro, da necessidade de subsistência (desenhos executados para vender) mais do 
que a assumpção de um género artística cultivado por Ingres no âmbito da sua carreira e pelo o 
qual desejasse ser identificado. 
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F i g .  78  —  J . - A . -D .  I ng r es ,  Re tr a t o  de  M ada me  H aya rd ,  18 12 . lxxviii 
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contraponto com o registo tradicional de observação directa e à mão livre, 

teoricamente mais falível por depender das oscilações de talento e desempenho 

em cada caso. Essa questão entronca no problema de fundo mais abrangente que é 

o das estratégias usadas pelos artistas e fazedores de imagens para darem resposta 

a essa ideia quase ontológica da representação como sistema de reprodução da 

realidade visível. A questão do fazer — i.e., dos processos e meios de produção 

envolvidos na criação de imagens — assume uma posição de relevo neste debate, 

sobretudo no domínio do desenho, pois ela põe em evidência o confronto entre 

vários agentes no acto de representação: a mente, o olho e a mão, sendo que 

“mão” normalmente significa a parte instrumental do agir (envolvendo ou não a 

aplicação de meios mais ou menos complexos). É consensual que uma 

representação traduza em graus variáveis uma dimensão conceptual, uma 

percepção pessoal ou um procedimento executório do sujeito que desenha ou que 

cria uma imagem, constituindo todos estes aspectos, partes do mesmo processo 

pelo qual se constrói aquilo que genericamente chamamos de visão do artista. É, 

portanto, esse processo que é posto aqui em questão a propósito destes desenhos 

de Ingres. É também neste contexto que se coloca um aparente conflito entre dois 

paradigmas de representação: aquilo que designaremos por processos 

consequentes de uma visão objectiva e de um olhar subjectivo. Decorrem ambos 

do desígnio de representação entendido enquanto sistema baseado na imitação do 

visível: num caso o processo passa por tentar emular ou estabelecer 

correspondências com o próprio sistema da visão humana apoiando-se no 

arquétipo da máquina óptica ou do olho artificial, i.e., num qualquer dispositivo 

incorporado numa lente, prisma ou espelho que funcione como um auxiliar fiável, 

directo, verdadeiro desse processo de visão (obtendo naturalmente por essa via 

uma correspondência mecanicamente decalcada da própria realidade visível); em 

contraponto, no outro caso, o processo apoia-se no princípio da imitação através 

da interpretação, do olhar livre e natural do artista, mais discricionário, selectivo e 

sensível, e, por isso, também alegadamente mais aleatório, decorrente de um 

processo de visão eminentemente subjectivo, mas ainda assim, não 

necessariamente menos fidedigno. A questão final é a de perceber, de facto, até 

que ponto esse conflito entre “olho artificial” e “olhar natural” pode ser ou não 

aparente ou, até que ponto não é uma consequência de recorrentes falácias ou 
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preconceitos relativos ao que se entenda envolver o processo criativo. Desta 

forma, aquilo que verdadeiramente nos importa para esta discussão, não é tanto 

saber, apenas, se Ingres terá efectivamente usado uma câmara lúcida nos seus 

retratos, mas, sobretudo, partindo dos desenhos de Ingres e dessa hipótese, debater 

sob que circunstâncias é que o uso de dispositivos ópticos constitui ou não um 

factor que condiciona de forma determinante os critérios de semelhança numa 

representação.  

Quanto à complicada questão de saber se Ingres efectivamente usou a câmara 

lúcida no seu trabalho, a questão fica para já em aberto. Seja, todavia, dito que, 

tendo em conta o contexto a que se reportam os desenhos de Ingres, há um dado 

que é facilmente demonstrável: podemos seguramente afirmar que a câmara 

lúcida era um instrumento que lhe era perfeitamente acessível na altura em que 

produziu estes desenhos. Primeiro, porque a França foi um dos países onde a 

difusão do instrumento foi mais visível, como testemunham os inúmeros 

fabricantes franceses e a atenção que lhe é dada nalguns textos especializados. Em 

1807 a novidade já era conhecida e já estava disponível aos interessados.191 O 

facto de nessa data Ingres estar ausente em Roma não constituiria certamente um 

motivo de desconhecimento. Na altura, Roma era um território sob administração 

francesa e fazendo Ingres parte do círculo artístico da Villa Medici ele 

inevitavelmente mantinha-se ao corrente de todas as actualidades do meio. Além 

disso, em particular, Ingres era amigo chegado de Charle-Roch Hayard, um 

comerciante francês de materiais para artistas instalado em Roma desde 1805 e 

que chegou a ter na altura a melhor casa de artigos de belas-artes em Roma, 

                                                
191

 Numa nota que acompanha a publicação francesa que divulga a invenção da câmara lúcida 
pode confirmar-se que já em 1807 o aparelho podia ser adquirido em Paris. Nela lê-se: “L’auter de 
cet appareil se l’est assuré par un brevet d’invention. On le trouve actuellement chez Mr. 
Newman, nº.24 Soho-square, à Londres. Nous l’avons fait exécuter avec succés par Mr. Le 
Rebours, opticien à Paris, et il nous a paru d’un usage également sûr et commode.” (Wollaston, 
1807d, p. 264). Posteriormente, a famosa casa Paul Berville de instrumentos científicos, assegura 
uma nova patente, a “Chambre Claire Universelle”, uma versão melhorada que produzirá ao longo 
do séc. XIX, garantindo uma distribuição continuada e em modelos variados do instrumento. Em 
1838, pouco antes do advento e difusão consolidada da representação fotográfica, Charles 
Chevalier publica uma monografia inteiramente dedicada à câmara lúcida, dando notícia da 
importância que o instrumento adquirira nas práticas ligadas à representação gráfica (Cfr. 
Chevalier 1838) 
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dispondo certamente das novidades mais recentes que o mercado tinha para 

oferecer.192 O seu estabelecimento, muito próximo da Villa Medici, era 

frequentado por um grande número de artistas, sobretudo da comunidade francesa, 

tendo Ingres como assíduo cliente. Para além de pintores paisagistas, Ingres tinha 

relações próximas com muitos arquitectos, com gravadores, ilustradores e 

arqueólogos para os quais o instrumento era de capital importância e utilidade. 

Por isso, não é só muito implausível que Ingres não tivesse conhecimento da 

câmara lúcida, como, pelo contrário, é bastante provável que tivesse tido a 

oportunidade de experimentar as potencialidades desta nova ferramenta. 

 

1- Os desenhos de Ingres 

Na avaliação de Hockney, a suspeita de que Ingres teria recorrido à câmara lúcida 

no processo de execução dos seus retratos baseia-se na seguinte cadeia de 

argumentos relacionáveis, decorrentes de características observáveis nos 

desenhos: 

(i) O tamanho dos desenhos é muito pequeno para... 

(ii) ... conterem retratos extremamente fidedignos, sobretudo... 

(iii) ... tratando-se de representações de pessoas desconhecidas cuja 

semelhança será mais difícil de captar e... 

(iv) ... desenhadas com grande rapidez (a maioria teria sido feita muito 

provavelmente num único dia). 

Para Hockney, é muito difícil conseguir tal precisão naquela escala, mais 

ainda se o indivíduo que está a posar resulta, como argumenta, de um 

conhecimento circunstancial como por exemplo turistas de passagem por Roma e, 

portanto, executados com tempo limitado de estudo e observação e sem 

familiaridade prévia com as pessoas retratadas. Em suma, seriam retratos de 

                                                
192

 A proximidade de Ingres a esta família é testemunhada pela série de retratos que Ingres fez 
associados ao nome Hayard, como por exemplo o de 1812 (ver Fig. 78), da esposa de Charles-
Roch, Madame Charles Hayard que desde 1810 dirigia a dita casa onde Ingres se abastecia. Cfr. 
Naef em Tinterow & Conisbee (eds.) 1999: pp.174-175. 
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figuras estranhas, demasiado perfeitos para serem desenhados alla prima, em 

condições ad-hoc, num formato estranhamente pequeno (Hockney 2001a: p. 21). 

Para termos uma imagem mais concreta, a  Fig. 79 apresenta os desenhos de 

Ingres que Hockney selecciona — ao todo 13 — para exemplificar a sua tese 

acerca do seu alegado uso da câmara lúcida.193 A disposição dos desenhos está 

ordenada cronologicamente (de 1 a 13), expondo-os integralmente sem cortes e 

respeitando a proporção real das dimensões de cada um relativamente aos 

restantes.194 Nesta selecção podemos constatar que a fórmula discursiva do retrato 

é sensivelmente a mesma em todos os desenhos: uma figura manifestamente a  

                                                
193

  A referência dos desenhos é a seguinte: 1- [N82], Madame Charles Hayard, ca. 1812;  2- 
[N115], Retrato de um homem, possivelmente Edme Bochet, 1814;  3- [N135], Guillaume Guilon 
Lethièr, 1815;  4- Monsignor Gabriel Cortois de Pressigny, 1816 [réplica de N170 não incluída no 
catálogo Naef 1977-80];  5- [N171], Mrs. Charles Badham, 1816;  6- [N178], Charles Thomas 
Thruston, 1816;  7- [N183], Dr. Thomas Church, 1816;  8- [N182], O Reverendo Joseph Church, 
1816;  9- [N241], André-Benoît Barreau, 1819;  10- [N280], Jean-François-Antoine Forest, 1823;  
11- Madame Loius-François Godinot, 1829 [não incluído no catálogo Naef 1977-80];  12- [N344], 
Madame Adolph Thiers, 1834; e 13- [N342], Madame Louis-François Bertin, 1834. 

A selecção apresentada por Hockney não deixa de ser desconcertante tendo em conta que a 
escolha dos exemplos revela alguma incoerência com a argumentação invocada acerca das 
circunstâncias que rodeariam a execução destes desenhos. Efectivamente, a escolha cobre retratos 
feitos não apenas em Roma (de 1 a 8) mas também em Florença (9) e Paris (de 10 a 12), abarcando 
um período de 22 anos da actividade, desde o jovem Ingres de 32 anos à procura de afirmação e 
reconhecimento até ao consagrado artista de 54 anos correspondendo, portanto, a momentos, 
locais e circunstâncias muito desfasadas e heterogéneas relativamente aquelas que são apontadas 
por Hockney:  um de 1812 (1); um de 1814 (2); um de 1815 (3); cinco de 1816 (4, 5, 6,7 e 8); um 
de 1819 (9); um de 1823 (10); um de 1829 (11); e dois de 1834 (12 e 13).  

194
 Tendo como referência as dimensões factuais dos desenhos, a Fig. 79 é uma reconstituição 

que mostra a comparação das escalas entre os desenhos como se estes estivessem dispostos 
realmente lado a lado. É importante sublinhar este facto, porque Hockney, no seu livro — excepto 
em três desenhos (1, 5 e 11) — apenas apresenta enquadramentos parciais das imagens e procede a 
ampliações das mesmas por forma a que a escala dos rostos fique sempre uniformizada (veja-se 
Hockney 2001a, pp. 22, 27, 30 e 78), incorrendo, quanto a nós, num desvirtuamento daquilo que 
ele chama a “evidência visual” da sua argumentação (Cfr. Hockney 2001a, p. 19 e ss.): por um 
lado, porque não permite uma análise comparativa completa entre desenhos (quer entre os 
desenhos de Ingres, quer entre os de Ingres e os do próprio Hockney feitos com uma câmara 
lúcida; Cfr. Hockney 2001a, p.30 e 31); por outro, porque menospreza a questão da escala que é 
absolutamente central (como ele próprio argumenta) numa avaliação sobre uma eventual 
intervenção da câmara lúcida na execução destes desenhos, como veremos. Refira-se apenas que, 
além destes retratos, Hockney ainda menciona 3 fragmentos de esboços para pinturas e um croqui 
de uma vista de Ingres (pp. 26 e 202 respectivamente), mas sem relevância directa para a presente 
discussão. 
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 F i g .  79  — O s 1 3  de senh os  d e  I ng re s  s e l e cc i o nado s  po r  Hoc kne y :  1 -  [N8 2 ] ,  Mada me  Cha r l es  
Haya rd ,  ca .  181 2 ;   2 -  [N11 5 ] ;  3 -  [N1 35 ;   4 -  Mon s i gn o r  G ab r i e l  Co r t o i s  de  P re ss i g ny ;   5 -  

[N1 71 ] ;   6 -  [N 178 ] ;   7 -  [ N18 3 ] ;   8 -  [N 182 ] ;   9 -  [ N24 1 ] ;   10 -  [N280 ] ;   11 -  Ma da me Lo i u s -
F ranç o i s  G o d i no t ;   12 -  [ N344 ] ;   13 -  [N3 42 ] ;   ( ve j a m- se  no ta s  193  e  19 4 ) . lxxix 

posar, em posição frontal e/ou ligeiramente lateral, da cintura para cima, incluindo 

mãos, braços e adereços de vestuários rigorosamente anotados; alguns em pé, 

outros sentados, ocupando a maior parte da área total que enquadra a folha; 

executados no estilo peculiar que caracteriza a produção de Ingres neste género: 

um tratamento muito cuidado e delicado do rosto, com atenção ao detalhe, 

apoiado no modelado e claro-escuro, em contraste com um tratamento mais 

espontâneo e esboçado, mas igualmente fiel, do resto do corpo e vestuário, 

apoiado num desenho essencialmente linear. Uma marca estilística que aliás  
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F i g .  80  —  De senh os  d e  Ing re s  (à  e sq . )  e  de  W a rho l  ( à  d i r . ) lxxx 

permanece invariavelmente homogénea ao longo da sua carreira gráfica como 

retratista. 

Para Hockney, a evidência do uso de óptica nos desenhos de Ingres torna-se 

mais clara, quando estabelece alguns pontos de contacto com alguns desenhos de 

Andy Warhol executados com recurso a projecções (veja-se Fig. 80). Esses 

desenhos correspondem a uma série de trabalhos que se sabe terem sido traçados 

directamente a partir de imagens projectadas de diapositivos. Comparando os dois  

caso, Hockney encontra semelhanças no que toca a determinadas características 

gráficas da linha: ambos os desenhos revelam fluidez e vigor do traçado da linha, 

rapidez no gesto e um modo de construção gráfica que denota falta de dúvidas, de 

arrependimentos ou de esforço no delineamento das figuras que seriam 

espectáveis num trabalho de representação à vista. Pelo contrário, eles mostram 



Arte e Óptica 

256  

uma grande segurança, sem sinais de procura ou análise de formas e estruturas, 

nem vestígios de hesitação, mas apenas a confirmação de contornos através de 

uma linha contínua e firme, como se seguisse com confiança um percurso já 

marcado. 

 

Antes de avançarmos é importante ponderarmos alguns dados factuais 

relativos aos argumentos invocados por Hockney a propósito destes desenhos, 

para não condicionar à partida os critérios da avaliação que aqui estão em jogo. 

Assim, quanto ao argumento (i), relativo ao tamanho reduzido dos desenhos, 

não nos parece que este indicador constitua um facto suspeito.195 Refira-se que as 

dimensões médias dos desenhos de Ingres da  Fig. 79 rondam os 26x19 cm, 

tamanho que, apesar de pequeno, é relativamente comum encontrar em desenhos 

de retratos, quer ao longo de toda a produção de Ingres (tanto antes da invenção 

da câmara lúcida, quanto depois), quer noutros artistas. A reconstituição das 

escalas comparativas da  Fig. 79 permite-nos verificar, ainda assim, alguma 

variação entre os tamanhos adoptados: o mais pequeno, N182 (nº8), mede 20x16 

cm e o maior, N342 (nº13), 31,1x24,1 cm, dimensões que não são incompatíveis 

com — mas também não necessariamente indiciadoras de — uma utilização da 

câmara lúcida. 

Quanto ao argumento dos retratos serem muito fidedignos (ii), além de não 

ser possível confrontarmo-nos com o modelo original, também não o 

necessitaríamos para testemunharmos a extraordinária mestria do registo e o poder 

de sugestão verosímil que emanam destes desenhos. Mesmo que se tratassem de 

retratos de personagens fictícias continuaríamos a ser impressionados pela 

presença vívida das figuras. 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 efectivo da óptica no seu trabalho. O facto 

                                                
195

 Da nossa experiência de utilização com a câmara lúcida (ver Volume II) nunca se verificou 
nenhuma tendência para reduzir a escala do retrato decorrente das constingências do dispositivo 
(pelo contrário, a tendência foi sempre a de ultrapassar o formato médio de cerca 42x30 cm, pois 
tudo o que está abaixo desta média não pode comportar muito detalhe). 
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de um desenho revelar correcção e fidelidade não subentende necessariamente 

uma implicação da óptica; nem tão pouco, refira-se, o facto de se usarem meios 

ópticos 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 ópticos 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 

óptica implicaria excluir ou secundarizar muitos outros factores e recursos, por 

ventura bem mais determinantes na construção de representações fidedignas. 

Relativamente à ideia de ser mais difícil captar a semelhança de um 

desconhecido do que de alguém conhecido (iii), aquilo que podemos dizer é que 

esta alegação é no mínimo discutível. Em primeiro lugar, a grande maioria dos 

retratos desenhados por Ingres são de pessoas suas conhecidas, cujas histórias e 

circunstâncias da sua execução são mais ou menos conhecidas: na selecção de 

Hockney, apenas quatro desenhos, N171, N178, N183 e N182 (nº 5, 6, 7 e 8), 

correspondem a retratos de personagens de conhecimento relativamente ocasional 

para Ingres (retratam distintos viajantes ingleses de visita a Roma na altura); todos 

os outros são desenhos de pessoas próximas ou conhecidas de Ingres.196 Por outro 

lado, o próprio argumento é inconsistente: não só existem casos de talento, 

perícia, memória ou virtuosismo extraordinários que num só relance de olhar 

conseguem captar o registo rigoroso de alguém desconhecido, como existem 

casos em que a familiaridade com a figura a retratar é uma dificuldade acrescida 

devido à falta de distanciamento, a constrangimentos de vária ordem ou à 

percepção pré-concebida que pode viciar o olhar na relação que o artista tem com 

o retratado. 

Quanto ao argumento da rapidez de execução dos desenhos (iv), não 

                                                
196

 Confiram-se as descrições detalhadas de cada retrato da Fig. 79, bem como as histórias e 
circunstâncias que relacionam Ingres com os retratados em Tinterow & Conisbee (eds.) 1999, 
respectivamente nas seguintes passagens: (1) N82, pp. 174-176; (2) N115, pp. 178-179; (3) N135, 
pp. 182-184; (4) Monsignor Gabriel Cortois de Pressigny, pp. 196-198; (5) N171, pp. 198-199; (6) 
N178, pp. 202-204; (7) N183, pp. 206-208; (8) N182, pp. 206-208; (9) N241, pp. 213-216 e 230-
231; (10) N280, pp. 269-270; (11) Madame Loius-François Godinot, p. 314; (12) N344, p. 287; e 
(13) N342, pp. 318-320.  
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dispomos de dados claros acerca do tempo dispendido por Ingres em cada retrato. 

Existe uma referência de Hans Naef quanto ao possível método de trabalho usado 

por Ingres para os seus desenhos de retratos (Naef, 1967, p. xxi). Usualmente um 

desenho demoraria um dia para completar: uma hora e meia de manhã e duas 

horas e meia à tarde, com uma interrupção para almoço cuja oportunidade daria 

para alguma observação informal. Porém, esta caracterização é genérica e não se 

cinge ao período circunscrito destes retratos, não sendo por isso possível inferir 

qualquer relação entre a duração da execução de um retrato e o eventual uso de 

câmara lúcida. Sabemos contudo que a consideração deste critério de avaliação é 

um dado muito relativo e difícil de quantificar. 

Finalmente, quanto à comparação entre Warhol e Ingres, pondo de lado as 

questões de intencionalidade artística e programa estético que demarcam ambos 

os registos, ainda que se possam encontrar características idênticos em alguns 

aspectos de natureza gráfica, convém fazer a ressalva que, em termos práticos, a 

utilização da câmara lúcida implica procedimentos que se diferenciam bastante 

dos da utilização de uma imagem real dum diapositivo directamente projectada 

para a superfície do papel. Com a câmara lúcida, a imagem projectada é aparente; 

a sua percepção é instável; só o desenhador vê o que está a representar num ponto 

fixo específico; se ele se mexe ou muda de ângulo, a imagem desaparece. Com 

uma projecção de slides temos uma imagem material efectiva; a sua percepção é 

estável; qualquer pessoa pode visualizar de qualquer ângulo a imagem fixa do 

objecto a representar. Portanto, tem de haver grandes diferenças no acto de traçar 

uma ou outra projecção. 

Resumindo, aquilo que preliminarmente podemos adiantar é que, se os 

desenhos de Ingres revelam certos indícios de uma eventual utilização da câmara 

lúcida, aqueles que começam por ser apontados por Hockney parecem-nos ser à 

partida os mais inconclusivos. Não obstante, sublinhemos que cada argumento 

não deve ser considerado isoladamente, mas antes cumulativamente. Ainda que na 

sua formulação inicial os dados invocados possam parecer muito inconsistentes, 

permaneceremos abertos à hipótese de fundo levantada por Hockney, pois 

acreditamos que existem outros elementos que podem sustentar a sua 

plausibilidade e que devem ser considerados nesta discussão.  
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2- O olhar de Hockney 

Um dos argumentos fortes a favor de Hockney é o de que o seu método de 

pesquisa incorpora uma importante componente de trabalho de campo prático no 

domínio do desenho, inédito neste tipo de investigação. Trata-se, portanto, de um 

método de investigação empírico, experimental e necessariamente subjectivo, 

inteiramente legítimo no terreno especulativo da teoria da imagem, mas que pode 

suscitar mais reservas quando se pretende extrapolar as suas conclusões para o 

território factual da história das imagens. Aquilo que Hockney reclama como 

“evidência visual” é, na realidade, uma consequência do seu olhar enquanto 

criador de imagens.197 

Foi esta experiência que o fez abrir os olhos para a identificação de 

características ópticas de algumas pinturas e desenhos. Como refere “só um 

artista, um fazedor de marcas, poderia reparar nestas coisas”; e só quem se tenha 

debatido com a utilização da óptica na sua prática artística poderia olhar para as 

imagens de uma maneira nova.198 Assim, para testar o seu palpite sobre Ingres,  

                                                
197

 O ponto de partida da investigação de Hockney parte de observações inéditas: para além 
dos casos mais conhecidos, ainda ninguém tinha chamado a atenção para as alegadas 
características ópticas de muitas pinturas e desenhos. Porquê? A justificação que encontra não 
parte de novos dados científicos, mas assenta apenas na capacidade de descoberta e intuição do seu 
olhar que — como o próprio reclama — lhe são asseguradas pela experiência e autoridade do seu 
trabalho como pintor e desenhador, ampliados pelo auxílio que a tecnologia recente dos 
computadores e impressoras de alta definição permitem, possibilitando uma análise mais próxima 
e rigorosa do conteúdo visual de pinturas e desenhos. Cfr., Hockney 2001a p: 13. 

Certamente que analisar pinturas com os olhos, a prática e a sensibilidade de um pintor —  de 
um fazedor de imagens com a qualidade e excelência de Hockney, que além do mais explorou as 
técnicas de representação com recurso a dispositivos ópticos — confere a credibilidade que é 
reconhecida a um especialista. Isto não significa porém que, por si só, lhe seja aferida uma 
exclusividade de clarividência mais vocacionada que outros especialistas — como por exemplo 
historiadores e teóricos de Arte — para identificar as tais características ópticas. A argumentação 
que assente apenas na legitimação de competências é estéril e inconclusiva, se não for plenamente 
fundamentada e cruzada numa perspectiva pluridisciplinar com outras áreas de saber. De qualquer 
forma, se o olhar do crítico ou do historiador é importante, a do artista tem o estatuto especial da 
experiência em primeira mão; e, independentemente da sustentabilidade das teses que aqui estejam 
em jogo, o mérito de Hockney de nos pôr a olhar e a pensar para estas imagens de uma forma 
completamente diferente é, antes de mais, uma consequência da sua visão enquanto pintor.  

198
 Como é sabido, o uso da óptica na obra de Hockney ou, de uma forma mais lata, a 
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F i g .  81  —  Re t r a to s  de  H oc kne y  fe i to s  c om  câ mar a  l úc i d a .  lxxxi 

decide ele próprio desenhar uma série de retratos com uma câmara lúcida e relatar 

a sua experiência: 

“No início é muito difícil de usar. O aparelho não projecta uma imagem 
real do objecto sobre o papel, mas apenas uma ilusão sua no olho do 
desenhador. Quando se mexe a cabeça, também o motivo se desloca razão 
pela qual é necessário aprender rapidamente a fazer notações para fixar a 
posição de pontos importantes (olhos, nariz, boca) de modo a captar a 
“semelhança” do retratado. É trabalho de concentração. O método requer 
perseverança. Está-se sempre a aprender. E tal como na fotografia, a boa 
iluminação faz toda a diferença. A visão óptica necessita de muita luz, e a 
luz forte produz sombras profundas, tal como as que encontramos em 
Caravaggio ou Velázquez. Fiquei intrigado e comecei  então a investigar  

                                                                                                                                 

existência de trabalhos que envolvam a utilização de lentes (poloroids, fotomontagens, fotocópias, 
faxes, etc.) sempre foi uma das componentes da sua produção visual. A sua relação com a 
fotografia, quer como ferramenta pictórica, quer como ferramenta conceptual na reinvenção de 
novos dispositivos de representação — desde a aplicação das técnicas da colagem até à revisitação 
do cubismo, com a exploração da multiplicação de pontos de vista, do diálogo entre espaço e 
tempo pictórico, do questionar as tensões entre o olhar, a perspectiva e a figuração — constitui, 
afinal, uma das facetas mais importantes do seu trabalho, muito anterior a esta viagem proposta em 
Secret Knowledge.  
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F i g .  82  —  Ho ckn ey  d ese nhan do  u m re t ra to  co m o  au x í l i o  de  um a  câ ma ra  l úc i da . lxxxii 

pinturas com cuidado”199 

 

                                                
199

 “At first, I found the camera lucida very difficult to use. It doesn’t project a real image of 
the subject, but an illusion of one in the eye. When you move your head everything moves with it, 
and the artist must learn to make very quick notations to fix the position of the eyes, nose and 
mouth to capture ‘a likeness’. It is concentrated work. I continued to use the method for the rest of 
the year — learning all the time. I began to take more care with lighting the subject, noticing how 
a good light makes a big difference when using optics, just like with photography. I also saw how 
much care other artists — Caravaggio and Velázquez, for example — had taken in lighting their 
subjects, and how deep their shadows were. Optics need strong lighting, and strong lighting 
creates deep shadows. I was intrigued and began to scrutinize paintings very carefully”. Cit., 
Hockney 2001a, pp. 12-13. 
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Num período compreendido entre Março de 1999 e finais de 2001, Hockney 

empreende uma intensa actividade de retratos desenhados com recurso à câmara 

lúcida. Desse período, destacam-se a série 12 Portraits after Ingres in a Uniform 

Style executados para a exposição da National Gallery de Londres, “Encounters” 

(Fig. 83).200 Eis o que Hockney refere a propósito dos desenhos desse período:  

 “Eu penso que o que mais me libertou foi a consciência, que a maioria 
das pessoas não tem, daquilo que é o fotógrafo muito antes do aparecimento 
da fotografia. A câmara lúcida confirmou e fez-me compreender aquilo que 
a óptica poderia envolver e, portanto, quando eu já tinha feito 280 destes 
desenhos eu via algo que mais ninguém poderia ver”201  

O que é que Hockney poderia ver? O “olhar fotográfico antes da fotografia”? E 

que olhar é esse? Certamente o da fixação de semelhanças. Mas também o da 

imobilização do momento, o da captação do instante. E ainda o da encenação a 

partir de um “ponto de vista”, da mise-en-scène do retratar e de toda a relação que 

se simula entre observador e observado. Mas, afinal, em que medida é que esse 

olhar é aguçado pela mediação da óptica?  

 

3- Entre gravar e interpretar 

Não é por acaso que toda uma galeria de dispositivos ópticos e aparatos de 

desenho estão associados à pré-história da fotografia. Eles reúnem uma série de  

                                                
200

 “Encounters: New Art from Old”. National Gallery, London14 June - 17 September 2000. 
O programa propunha a cada artista convidado que desenvolvesse um trabalho em diálogo com um 
artista da National Gallery. Hockney escolheu Ingres. Propositadamente concebidos para testar a 
sua intuição em relação a Ingres, esta série de desenhos representam os primeiros retratos que 
Hockney faz de pessoas que nunca tinha visto anteriormente: “My response was to do what 
monsieur Ingres did, which was to paint people he didn't know” refere Hockney. Assim, pediu 
para seleccionar doze guardas do próprio Museu, de diferentes idades e géneros, para servirem de 
modelo; posaram no estúdio de Hockney em sessões de cinco a seis horas. Cfr. Field 2000, p. 4. 

201
 “I think what liberated me is more of an awareness of what the photograph is, from way 

before photography, which most people can’t have. The camera lucida confirmed and made me 
aware what the optical could do, so by the time I had made 280 of those drawings I saw something 
that nobody else had seen”. Cit., Hockney citado em Livingston & Heymer 2003: p. 198. 
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F i g .  83  — Do ze  re t ra tos  d e  v i g i l an t es  d a  Na t i ona l  G a l l e ry  e xec u t ado s  co m a  a j u da  de  u ma  

câ mar a  l ú c i d a . lxxxiii 

características que não só irão contribuir para o desenvolvimento da fotografia 

enquanto tecnologia, como virão a ser incorporadas mais tarde nas suas práticas 

de representação. Concretamente, a câmara lúcida, enquanto membro desta 

família, instaura um modelo perceptivo que indubitavelmente condiciona ou 

determina o modo como se pensa e se efectiva a representação. Antes de mais, o 

paradigma do óculo, pelo qual o artista espreita o campo visual, enquadra os seus 

limites e fixa a imagem é em tudo idêntico ao visor e ao processo de 

enquadramento da câmara obscura incorporada na máquina fotográfica; 

paradigma do peepshow, gerador aliás de todos os dispositivos perspéticos, desde 

os modelos conceptuais de representação do espaço assente nas leis da geometria, 

até aos modelos maquinais dos perspectógrafos. Depois, a ideia de fixar a imagem 

é algo de sedutor: quando através de uma projecção óptica se torna possível 

converter a percepção visual tridimensional numa realidade visual bidimensional, 

significa que é possível captar o fenómeno visível iminentemente fugidio num 

suporte concreto, numa imagem materializável e palpável; e este ponto é 

absolutamente determinante na forma como interpretamos os dados visuais e os 

representamos. Esse desígnio da representação pictórica enquanto ideia de 

suspensão de um momento, de fixação ou de corte no contínuo espacio-temporal 

da realidade — que viria mais tarde a ser concretizado em plenitude com a 

emergência da fotografia — está de certa maneira, já em surdina, anunciado  
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F i g .  84  — Ing re s  (à  esq . )  e  Hoc kne y  (à  d i r . ) :  d i fe r enç as  na  esc a l a ,  p rop o r çõe s  (e .g .  re l a ção  

mão s  /  cabe ça )  e  es t i l o  g r á f i co . lxxxiv 

nestes dispositivos de projecção, desde a câmara obscura até à câmara lúcida.  

Efectivamente, o modo como a imagem projectada é fixada naquele instante 

pelo desenho, prefigura um tipo de interacção com a realidade que aponta para um 

pressuposto de representação que já não assenta tanto na ideia de recriar ou 

interpretar, mas mais na de captar ou gravar. Finalmente, a mediação óptica da 

percepção visual — ou seja, o facto de se “ver através de lentes ou de prismas”, 

tanto na câmara obscura, como na lúcida ou na fotográfica — constitui-se 

igualmente como um factor  de filtragem e, por vezes, de distorção da realidade 

que também condiciona o modo como as imagens são concebidas e apresentadas. 

 

Assim, a questão da identificação de sinais ópticos no desenho deve ser 

devidamente equacionada atendendo a estes parâmetros. Mas, se no caso de 

Hockney a resposta parece adivinhar-se através do testemunho do seu trabalho, no 
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caso de Ingres a situação é mais difícil de descortinar. Aquilo que podemos fazer, 

numa primeira abordagem, são apenas comparações aproximativas. Em ambos os 

casos aquilo que temos são desenhos; mais especificamente, retratos. Portanto, 

desenhos de observação, executados directamente a partir de um motivo real, que 

implicam a presença viva e material do objecto observado e que, segundo 

Hockney envolvem a mediação de um “olho artificial” — uma câmara lúcida — 

para que a sua semelhança seja captada com mais eficácia. Olho artificial que 

decorre de um certo modelo de “verdade” da representação e que serve para 

legitimar o “olhar natural” e singular do artista nas suas múltiplas estratégias de 

figuração. Mas se o teste de Hockney (a experiência da execução de desenhos 

com recurso à óptica) procurava encontrar uma cadeia de similaridades entre as 

características dos desenhos de ambos através de um elo comum (o uso da câmara 

lúcida), então a primeira impressão superficial que fica é precisamente a da 

constatação das diferenças entre os desenhos de Ingres e de Hockney (veja-se o 

exemplo comparativo da Fig. 84). A primeira diferença é a da escala 

significativamente maior dos desenhos de Hockney — recorde-se que a escala 

reduzida dos desenhos era um dos argumentos indiciadores do uso da câmara 

lúcida invocado por Hockney.202 A segunda, relaciona-se com discrepâncias de 

proporções nos desenhos de Hockney, não observáveis nos de Ingres, que são 

uma consequência directa da distorção óptica nos limites marginais da figura 

devido à sua maior proximidade perspéctica ao ponto de observação — repare-se 

no tamanho exagerado das mãos do modelo em relação à cabeça, como se este 

fosse visto através de uma lente de grande-angular, indicando uma estruturação 

construída a partir de uma projecção óptica decalcada, em vez de uma 

estruturação apoiada na previsível e corrigida visão usual que fazemos das coisas. 

A terceira, relaciona-se com diferenças manifestas entre o estilo gráfico dos dois 

autores, sublinhando a prevalência do princípio autográfico sobre a relevância que 

a tecnologia óptica possa eventualmente exercer sobre o aspecto final da imagem.  

                                                
202

 A Fig. 84 mostra uma reconstituição à mesma escala das dimensões reais de ambos os 
desenhos. Note-se que nos desenhos de Ingres (Fig. 79) a média das dimensões ronda os 26x19cm 
enquanto que todos os desenhos da série de Hockney são de 56,2x38,1cm, o que corresponde a 
uma área aumentada em mais de quatro vezes (cerca de 433%).  
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F i g .  85  —  Re t r a to s  de  Ing res :  a ss i me t r i as  e  de s i gu a l da de s   n a  rep res en taç ão  do  r os to .  lxxxv 

Existem nos retratos desenhados de Ingres, contudo, sinais que não devem ser 

descartados. Além da já mencionada linha suspeita, que aparenta ser riscada com 

confiança, naturalidade e desembaraço, como que percorrendo uma imagem 

projectada subentendida por baixo dos seus traços — observada sobretudo no 

registo dos vestidos, nos folhos e dobras ou nos padrões dos tecidos (Fig. 80) —, 

existe uma outra característica, a que Hockney chama a atenção, relativa à 

estruturação e alinhamento dos principais elementos do rosto: diferenças muito 

subtis na forma, tamanho e direcção dos olhos, ou na inserção e alinhamento entre 
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o nariz, a boca e os olhos.203 Estas anomalias, que podem resultar de pequenos 

desvios da imagem projectada (ou porque o modelo se mexe, ou porque o 

desenhador interrompe a linha de visão, perdendo a referência anterior)  só se 

tornam perceptíveis no final do desenho. Fizemos um levantamento por todos os 

retratos no catálogo de Naef (1977-80) e, curiosamente, constatámos um número 

invulgar de retratos com aquele género de assimetrias. Olhos desalinhados, 

estrábicos, com diferenças de forma ou bocas fora do sítio (Fig. 85). Serão estes, 

sinais suspeitos de uma intervenção óptica? Ou serão apenas o registo das 

singularidades e desigualdades naturais de um rosto, por vezes intencionalmente 

acentuadas para sublinhar um traço de carácter, ou acentuar uma peculiaridade 

fisionómica ou, simplesmente, uma técnica subliminar para captar a atenção? O 

facto dos retratos com estas características não se cingirem ao período romano de 

Ingres, mas cobrirem toda a sua carreira, falam em favor da segunda hipótese.204 

Mas independentemente de todas as diferenças, a tónica de Hockney baseia-

se menos na análise de similaridades estruturais entre estes e os seus desenhos, 

mas mais numa certa intuição do “olhar” que se depreende dos retratos de Ingres. 

Afinal, se Ingres efectivamente usou uma câmara lúcida, pode-se então pôr a 

hipótese de que, talvez sejam precisamente os traços estilísticos característicos da 

sua linguagem gráfica os elementos responsáveis pela ocultação ou correcção dos 

eventuais sinais ópticos mais evidentes ou dissonantes.  

A questão tem mais a ver, portanto, com o sentido do olhar que está 

subentendida no modo como se retrata alguém. A expressão “the optical look” 

que Hockney tantas vezes emprega relaciona-se não só com uma certa aparência 

óptica de quem olha através de uma lente, mas, acima de tudo, com o modo como 

se concebe e encena a representação. Ou seja, a forma como os retratados são  

                                                
203

 Cfr. Hockney 2006, pp. 216-17. 

204
 Curiosamente, Harold Speed (1917, pp. 247-249) chama a atenção para o mesmo 

fenómeno a propósitito do retrato desenhado de Lady Audley de Hans Holbein no castelo de 
Windsor, mas argumentando que a diferença de diâmetro entre as pupilas é a prova de que o 
retrato não foi feito recorrendo a a uma transcrição mecânica literal — não referindo, mas, quiçá, 
respondendo à tese de Joseph Meder acerca do uso de uma espécie de velo com vidro nestes 
retratos (Cfr., Meder 1919, pp.466-468) —, mas antes que resulta de uma opção intencional de 
Holbein para, de forma subtil e criativa, captar a atenção do espectador. 
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F i g .  86  — Do i s  re t r a t os  d e  G r ego r y  Eva ns :  ( à  e sq . )  18  Ap r i l  1988  (o  o l ha r  sub j ec t i v o ) ;  ( à  

d i r . )  18  S ep te mbe r  1999 .  ( “ t he  op t i c a l  l ook ” ) .  lxxxvi 

vistos e dados a ver, como os modelos são “apanhados”, não só na sua aparência, 

nos seus gestos e atitudes, mas sobretudo pelo modo como a sua semelhança 

fugidia é fixada num instante particular, que é dificilmente concebível, na opinião 

de Hockney, sem a utilização de um dispositivo que usa o desenho como um meio 

de registo “foto-gráfico” de captação. Mais então do que os argumentos 

circunstanciais é, no fundo, este sentido do olhar que Hockney interpreta nos 

retratos de Ingres — o tal “olhar de fotógrafo mesmo antes do aparecimento da 

fotografia” — que deve ser sublinhado e que, na nossa leitura, alimenta a sua 

intuição, sustentando a sua posição sobre a utilização da óptica. 

Como já observamos, a argumentação de Hockney revela muitas fragilidades 

e inconsistências facilmente rebatíveis. Porém, as suas observações sobre um 

certo paradigma do olhar fotográfico não são de todo incoerentes com uma leitura 

que podemos depreender de muitos dos retratos de Ingres, assim como não são 

também contraditórias com o panorama de produção de imagens de uma época 

que caminha e antecede a revolução eminente das práticas e tecnologias de 

representação que surge com a invenção da fotografia. A questão que tem de se 
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recolocar então é a de saber se este olhar fotográfico em Ingres não será antes de 

mais uma característica que possa ser apontada ao seu génio criativo, em relação 

estreita com o espírito do seu tempo e com um programa estético próprio ou se, 

cumulativamente, é também influenciado pelo contacto, ainda que ocasional ou 

temporário, de um qualquer dispositivo tecnológico de representação de 

semelhanças, concretamente a câmara lúcida, como sugere Hockney. 

 

A resposta, muito provavelmente, nunca será definitiva e convoca uma 

investigação que sai dos limites do presente debate. Ainda assim, e observando 

atentamente em revista a sua extensa obra, é possível reconhecer nos retratos de 

Ingres características que, antecedendo o seu tempo, se podem identificar com 

aspectos da representação fotográfica ou, para ser mais preciso, se podem 

equiparar ao “olhar do fotógrafo antes do aparecimento da fotografia”. Neste 

sentido, a obra de Ingres parece-nos exemplar como caso de estudo, não só porque 

convoca aspectos centrais do problema da semelhança no desenho de observação, 

mas também porque é um autor que, quanto a nós, é um representante singular de 

uma época de viragem reveladora de um sintoma de conflito latente nos meios de 

representação, concretamente em dois modos que oscilam entre paradigmas 

distintos de mostrar figurativamente a realidade que qualificaremos como os de 

visão objectiva e de olhar subjectivo. Retrospectivamente, o olhar e a visão que 

Ingres nos oferece pelo desenho não só ilustram bem esta mundividência do seu 

tempo, como são igualmente um eco das tensões entre o olhar singular do artista e 

a conquista por um certo olhar neutro, objectivo, universal preconizados pelos 

dispositivos de registo e captação da realidade, neste momento fundamental da 

história das imagens que se situa no período de meio século antes do 

aparecimento da tecnologia da fotografia. 

Na quarta parte do nosso estudo retomaremos novamente o trabalho em torno 

de Ingres, para um exame mais detalhado, no sentido de nele escrutinarmos os 

sinais desta mundividência e tensões, intimamente reflectidas nas questões da 

semelhança no desenho. 
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VIII. Caravaggio: do gráfico ao pictórico? 

Uma importante dimensão que devemos agora assinalar na viagem retrospectiva 

de Hockney pelo “olhar óptico” na pintura é a de que se parte sempre de um 

pressuposto ambíguo ou não especificado: Hockney não faz qualquer distinção 

entre os meios operativos usados na pintura e no desenho para demonstrar as suas 

teses, quando, na realidade, as implicações formais e conceptuais do domínio 

gráfico e pictórico justificariam uma atenção mais particularizada e não tão 

indiferenciada. Recordemos que é a partir de desenhos de Ingres e de um conjunto 

de sinais específicos do universo do desenho que Hockney identifica indícios do 

uso da óptica que o impelem a extrapolar a mesma ocorrência para a pintura. 

Muito do realismo ou naturalismo pictórico de pintores como Caravaggio, 

Velázquez ou Vermeer são conotados por Hockney como casos evidentes do 

recurso a projecções ópticas. Estes casos são tanto mais exemplares por se 

tratarem de autores dos quais não se conhecem desenhos. Efectivamente, se é fácil 

perceber que foi o traço de Warhol que lhe fez luz sobre os desenhos de Ingres, 

mais complexo será estabelecer relações entre óptica e pintura, tendo o desenho 

como denominador comum. Portanto, esta passagem do gráfico para o pictórico 

não é claramente justificado, tendo em conta que os processos construtivos, as 

características formais, plásticas e tecnológicas de uma e de outra disciplina 

implicam demasiadas diferenças específicas para que se possa assumir essa 

passagem sem qualquer tipo de ressalva entre domínios tão distintos. Assim, 

considerando que os sinais do desenho subjacente à pintura estão invariavelmente 

escondidos ou ausentes, uma questão tem forçosamente de se colocar: qual o 

verdadeiro papel do desenho na construção do realismo pictórico na teoria óptica 

de Hockney? Ou, colocado de outra forma: qual a função do desenho no tipo de 

semelhança que encontramos naqueles exemplos de naturalismo pictórico? Um 

dos casos mais flagrantes desta passagem pouco explicada por Hockney do 

desenho para a pintura revela-se no exemplo que nos apresenta sobre 
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Michelangelo Merisi, dito Caravaggio (1571-1610).  

 

1- No quarto escuro com Caravaggio 

Hockney defende que há fortes indícios de que o tenebrismo inaugurado pela 

técnica de Caravaggio seja na realidade uma consequência da utilização da óptica: 

os altos contrastes entre iluminação forte e fundos negros, passagens subtis entre 

tons cálidos e sombras profundas, escorsos complexos de figuras em posições 

dinâmicas, como que apanhados em instantâneos fugazes, constituem um tipo de 

naturalismo inédito até à altura, o que poderia ser explicado através do trabalho 

apoiado na percepção de imagens projectadas por lentes em espaços obscurecidos. 

“Espaço obscurecido” tem aqui o mesmo significado que “câmara obscura”, 

sendo que esta podia ser improvisada num aposento com cortinas, num quarto ou 

em celeiros fechados onde se sabe que Caravaggio costumava trabalhar. O seu 

trabalho com a luz certamente teria de incluir a utilização de espelhos, planos e 

côncavos, para direccionar a iluminação. Poderia eventualmente ser usado um 

espelho côncavo para projectar; porém Hockney sustenta que no período em causa 

o fabrico de lentes de melhor qualidade permitiria obter projecções maiores e com 

mais profundidade de campo, assinalando um ponto de viragem sobre as imagens 

produzidas, como seria o caso da pintura de Caravaggio205 (veja-se reconstituição 

na Fig. 87). Giovanni Battista Della Porta (1535-1615), um dos primeiros 

estudiosos a divulgar demonstrações sobre projecções ópticas, na segunda edição 

do seu tratado Magia Naturalis (Nápoles: 1558; 2ª ed. 1589), inclui pela primeira 

vez a referência a um sistema de projecção composto pela combinação de uma 

lente convexa e de um espelho côncavo, destinado a ampliar e potenciar os efeitos 

da projecção de objectos exteriores iluminados para uma superfície colocada num 

espaço obscurecido.206 Outros indícios que alimentam a suspeita de Hockney são:  

                                                
205

 Cfr. Hockney 2001a: pp.113-4. 

206
 Veja-se sobre a descrição e tradução comentada desta câmara obscura com lente e espelho 

côncavo (Livro XVII, Cap. VI de Magia Naturalis, 2ª ed.) o elucidativo artigo de Gorman (2003). 
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F i g .  87  — (e m c i ma )  Sequ ênc i a  de  qua t ro  fo to g ra ma s  ( H ock ney  200 1b )  d a  re con s t i t u i ç ão  do  

mé tod o  de  C ra vagg i o  se gund o  Ho ck ney .  (e m ba i xo)  Ca ra vagg i o ,  Ba co ,  c .15 95 ,   ó l eo  s /  t e l a .  
G a l l e r i a  de g l i  U f f i z i ,  F l o re nça ;  ( s egun do  Ho ckn ey ,  o  fa c to  de  Ba co  se gu r a r  o  cá l i c e  co m a  

mão  esq ue r da  é  um  s i n a l  s usp e i t o  da  i nve rs ão  d a  i mag em e m co nse quê nc i a  de  u ma  

p ro j e cç ão  co m  u ma  l en te ) . lxxxvii 

(1) o facto de Caravaggio só trabalhar com modelos ao vivo em pose, a partir de 

observação directa e de forma muito rápida; (2) a hipótese de que o patrono do 

então jovem Caravaggio, o Cardeal Francesco Maria Del Monte (1549-1627) ter 
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disponibilizado conhecimentos e materiais sobre óptica (particularmente lentes 

maiores e de melhor qualidade) ao seu protegido baseado no facto daquele ser um 

admirador de Della Porta, de quem aliás adquiriu alguns objectos; e (3) o facto de 

no inventário de Caravaggio  existir a menção a uma série de vidros que Hockney 

interpreta como referências a lentes.207  

Hockney não é o único a relacionar o naturalismo e tratamento da luz em 

Caravaggio com as projecções ópticas. Recentemente, Clovis Whitfield (2007), 

um especialista em Caravaggio, sustentou a mesma tese de que o pintor lombardo 

terá recorrido a espelhos côncavos para obter projecções ópticas, expondo uma 

série de ensaios e experiências, argumentando também, entre outras referências, 

as ligações a Del Monte e aos trabalhos de Della Porta. Já anteriormente Roberta 

Lapuci (2005), desenvolvendo as suspeitas anteriores de Longhi e Parronchi, 

havia defendido as ligações à  câmara obscura no trabalho do pintor.208 Kemp 

(2007, pp. 257-263) refere igualmente a sua convicção na utilização de 

dispositivos ópticos no trabalho de Caravaggio. 

A ligação da óptica a Caravaggio torna-se ainda mais suspeita quando se sabe 

que o pintor não nos deixou um único desenho; nem tão pouco se conhecem 

estudos preparatórios para as suas composições. Os únicos sinais longínquos de 

desenho que dispomos são umas misteriosas incisões discerníveis como sulcos 

gravados directamente sobre o empasto ainda fresco da tinta sobre a tela (feitos 

provavelmente com o cabo do pincel — veja-se o esquema na  Fig. 88). Como se 

sabe que Caravaggio só trabalhava a partir da presença viva de modelos, Hockney  

                                                
207

 Cfr. Hockney 2001a: p. 263 e também pp. 113-126, 222-227 e 246-248. 

208
 O primeiro estudo de Lapucci sai em 1994: Lapucci, R. “Caravaggio e i “Quadretti nello 

speccchio ritratti”, Paragone-Arte, nº 529-531-533, March-May-July, 1994, p. 161; e é seguido em 
1999  com um texto para o catálogo da exposição “Arte e Scienza”, ocorrida entre Março e 
Setembro de 1999, comissariada por M. Bona Castelloti (“Introductory essay. R. Lapucci: 
Cavaravaggio e i fenomeni ottici” in Castelloti, M. B. (org.) Arte e Scienza. Cremona: 1999, pp. 
45-60). Na introdução que faz ao trabalho de Lapucci, Susan Grundy informa-nos que, na 
realidade, o trabalho de Lapucci dá continuidade às primeiras referências da ligação de Caravaggio 
à câmara obscura, que surgem logo no primeiro grande estudo de Robero Longhi que em 1952 
(Caravaggio. Roma) recoloca o nome de Caravaggio na história da arte e no artigo de 1976 de 
Alessandro Parronchi (Parronchi, A, “La “camera ombrosa” del Caravaggio”, Michelangelo, V, 
18, 1978, p. 41). 
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F i g .  88  — D i ag r am a  que  as s i na l a  as  i n c i s õe s  fe i ta s  po r  C a rav agg i o  e m O  Sa cr i f íc i o  de  Isa ac .  

(Cf r .  Pu g l i s i ,  199 8 :  p .  384 ) . lxxxviii 

acredita que estes sulcos são na realidade marcações para gravar a posição das 

projecções das figuras durante as várias sessões que implicaria um trabalho como 

este, de observação a partir de pessoas em pose. Seriam, portanto, referências 

espaciais para pôr e repor o lugar dos actores num palco. A existência destas 

marcações em muitas pinturas de Caravaggio são ainda hoje motivo de debate não 

consensual. Segundo os especialistas, poderiam dever-se a três razões: (1) para 

gravar as posições das figuras, permitindo retomar as poses dos modelos ao longo 

das etapas do trabalho de representação à vista, não significando isto qualquer 

relação com a óptica, mas com o facto de Caravaggio esboçar e projectar 

directamente na tela o desenho compositivo, necessitando por isso de linhas de 

guia e pontos de referência; (2) para assinalar as linhas de força das figuras na 

organização compositiva do espaço pictórico (esta hipótese, conjugada com a 

anterior, pode fazer algum sentido se atendermos à marcação de certos pontos de 

tensão — olhos, boca, braços — e às correcções e sobreposições que se parecem 
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adivinhar em algumas linhas, denotando a evolução do estudo compositivo e a 

procura pela melhor solução para a disposição das figuras; e (3) serem a 

consequência da acção de transferência dos esboços preparatórios feitos 

previamente em cartões e decalcados depois sobre um preparado fresco na 

superfície da tela. Esta última hipótese enquadra-se no reportório oficinal de 

técnicas preparatórias da pintura, seguidas desde o início da Renascença e que foi 

originalmente desenvolvida para frescos, permitindo aos pintores picotar os 

desenhos dos cartoni com um estilete sobre o gesso fresco das paredes, sendo 

mais tarde adaptado para transferir por decalque os desenhos preparatórios para 

telas e painéis. Porém, o facto das incisões não denotarem um desenho subjacente 

com contornos e formas claramente delineadas (como seria de esperar no caso de 

uma transcrição) e de só se centrarem apenas em torno da figura humana 

(deixando de lado, por exemplo, anotações sobre a paisagem de fundo) parece 

enfraquecer esta hipótese e dar plausibilidade às duas primeiras. 209 

Para elucidar a origem do naturalismo de Caravaggio, Hockney chega a 

ensaiar uma reconstituição do provável método de trabalho de Caravaggio 

apoiado em projecções ópticas (Fig. 89). É um exercício revelador, pois, ao 

contrário do que seria suposto mostrar, desse ensaio fica-nos a exemplificação de 

duas lacunas fundamentais para a teoria de Hockney e que se repetem igualmente 

noutros casos de autores por ele referidos. São elas de duas ordens: comprovação 

tecnológica e demonstração operacional. 

A primeira omissão relaciona-se com o facto de Hockney nunca esclarecer 

como é que a tecnologia óptica disponível nesta época conseguia projectar 

imagens com a qualidade e o tamanho suficientes para que sobre elas se pudesse 

trabalhar. À falta de dados precisos sobre a descrição do equipamento usado e um 

relato circunstancial das experiências de Hockney as conclusões que se tirem 

ficam sempre feridas de validade científica.210 Mesmo que o fabrico de lentes no  

                                                
209

 Sobre a questão das incisões, veja-se Puglisi (1998: pp. 385-388); a propósito da técnica de 
Caravaggio confira-se também Christiasen, Keith, (Caravaggio and “L’esempio davanti del 
naturali” 1985, citado em Hockney 2001a: p.247). 

210
 Qualquer experiência feita com este tipo de objectivo deve reconstituir com o máximo de 

rigor os materiais, equipamentos e prováveis condições de trabalho usadas na época para que 
aquilo que se pretende emular, testar e verificar tenha o mínimo de credibilidade. Tendo em conta 
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F i g .  89  — Sequ ênc i a  da  r eco ns t i tu i ç ão  de  u m a  p i n tu r a  de  Ca ra vagg i o  ( I  Ba r i ,  c .  159 5 ,  ó l eo  s /  

te l a ,  91 ,5 x12 8 , 2c m .  K i mbe l l  A r t  M us eu m,  F o r t h  W or th )  f e i ta  p o r  Ho ck ne y  seg undo  o  mé to do  

de  i ma gen s  p ro j ec tad as  po r  u ma  l en te  nu ma  câ mar a  obs c u ra . lxxxix 

                                                                                                                                 

aquilo que nos é relatado, tanto no seu livro, quanto o que nos é dado observar no seu filme, 
Hockney usa na reconstituição do método de Caravaggio uma moderna lente bi-convexa com um 
diâmetro de aproximadamente 20 cm e com uma qualidade óptica que certamente é 
incomparavelmente superior às que estavam disponíveis no final do séc. XVI. O mesmo é válido, 
aliás, para os casos em que utiliza espelhos côncavos. 

Outro factor condicionante é o de que a iluminação do motivo é feita num estúdio através de 
potentes projectores eléctricos. Importaria, pois, realizar a experiência com uma iluminação 
equivalente à usada. E uma iluminação tão forte, que fosse capaz de projectar imagens, só poderia 
ser conseguida através de luz solar, o que colocaria sérias dificuldades operacionais: dominar e 
dirigir a luz para o ponto pretendido através da sua condução por um sistema de espelhos (planos 
ou curvos); gerir simultaneamente a efemeridade e as contingências da iluminação solar (posição, 
duração, meteorologia) em articulação com a encenação dos modelos e com o próprio trabalho 
prático ao longo das sessões necessárias para pintar um quadro). Como é evidente, todos estes 
factos por si só são suficientes para distorcer a avaliação dos resultados. 
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final do séc. XVI tenha dado um salto qualitativo substancial como alega 

Hockney, a verdade é que é pouco provável que tenham existido lentes com a 

qualidade suficiente capazes de projectar imagens nítidas para superfícies com 

uma escala como aquela que encontramos em muitos quadros de Caravaggio; é 

igualmente difícil de imaginar a exequibilidade prática de um sistema que 

produzisse ou direccionasse iluminação capaz de tornar legíveis e brilhantes, na 

escala em causa, essas projecções para que sobre elas fosse possível trabalhar 

dentro de uma câmara obscura. Repare-se que não estamos a falar de imagens 

projectadas com contornos nítidos, formas bem recortadas e cores claramente 

definidas como são as que vemos, por exemplo, nos actuais diapositivos. Falamos 

de imagens de difícil percepção, que emanam num espaço fechado sem luz, em 

que é necessário tempo de adaptação para se conseguir discernir uma imagem 

minimamente brilhante, normalmente de contornos esbatidos e detalhes pouco 

claros.211 Mas esta é uma discussão que já foi exaustivamente debatida por outros 

e que não tem cabimento recuperá-la agora aqui.212 

A segunda lacuna, que é aquela que nos importa sublinhar aqui, põe em 

evidência as fragilidades de concretização de todo o processo produtivo para 

conseguir semelhanças baseadas na óptica. Se a demonstração pretendia elucidar 

como é que as características picturais de Caravaggio se baseiam na imitação do 

aspecto visual das projecções ópticas, não se percebe, por um lado, porque é que 

apenas ficamos a conhecer a parte que, paradoxalmente, cabe ao desenho e, por 

outro, em que medida é que a intervenção do desenho participa nesse processo de 

imitação. Na realidade, como a própria demonstração de Hockney comprova, a 

                                                
211

 O problema de obter uma imagem projectada para uma grande escala pode ser contornado 
recorrendo à soma de pequenas imagens de escala reduzida, com projecções sucessivamente 
obtidas de forma parcelar e compostas por etapas, tal como descreve Hockney através do método 
de “colagens” ópticas. Mas ainda assim, fica sem se perceber como é que a qualidade das 
projecções obtidas permite que se pinte sincopadamente sobre uma sucessão de imagens parcelares 
e ao mesmo tempo se mantenha a continuidade e unidade global da composição. 

212
 Acerca do debate mais técnico relativo às imagens projectadas, veja-se: Tyler 2004a, Falco 

2004, Stork 2007, Dupré (ed.) 2005 e Gorman 2003. Sobre a utilização de dispositivos ópticos em 
Caravaggio veja-se Whitfield 2007. 
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função do desenho nesse processo encontra-se apenas confinado a um aspecto 

muito básico da construção da imagem: o esboço das figuras, a marcação espacial 

das suas posições, o traçado rudimentar dos contornos mais relevantes (veja-se 

novamente a Fig. 89). Ou seja, operações que se relacionam com a estruturação 

geral da imagem, com a geometria das formas e com a sua congruência na 

composição; operações em que a utilização de tecnologia óptica não é 

particularmente relevante para um artista minimamente experiente e dotado no 

desenho de observação. Em boa verdade, estas operações poderiam ser mais fácil 

e rapidamente executadas por qualquer artista, desenhando à vista directamente na 

tela (ou transferindo os estudos ou desenhos por decalque), dispensando o 

processo complicado e moroso que obriga à montagem de uma câmara obscura do 

tamanho de um atelier (com uma zona distinta para a colocação dos modelos 

sobre um cenário e outra obscurecida para colocação da tela e utensílios de 

trabalho) e todas as limitações práticas que envolvem as projecções ópticas 

(providenciar iluminação muito forte; controlar a sua orientação para os pontos 

pretendidos; conseguir uma boa qualidade e nitidez da imagem projectada em 

todas as situações; proceder a constantes ajustamentos das lentes para acomodar a 

focagem a diferentes profundidades de campo, etc).213 Não obstante, todos estes 

pontos relacionados com procedimentos técnicos constituem reparos relevantes, 

mas ainda assim laterais quando o objectivo é demonstrar uma relação entre 

óptica e realismo pictórico.  

A verdadeira questão que transparece  na experiência conduzida por Hockney 

é a de que, para além da correcção do desenho subjacente, tudo o resto que 

distingue, na primeira impressão, o estilo naturalista de Caravaggio — o realismo 

vívido das suas cenas, a impressão quase fotográfica das suas composições — são 

características que só podem ser  resolvidas pelos processos específicos da 

pintura. Se no caso do desenho esse processo se resume a um procedimento 

relativamente simples de decalcar ou traçar linhas sobre uma projecção, no caso 
                                                

213
 Este quadro torna-se ainda mais improvável se tomarmos em conta os extraordinários dotes 

para o registo observado directamente do natural que nos revelam as pinturas de Caravaggio e 
considerarmos os relatos de temperamento impaciente e tumultuoso que lhe são atribuídos, o que 
nos leva a supor que o seu trabalho privilegiasse sobretudo os métodos mais directos e que 
oferecessem os menores constrangimentos práticos para a sua execução. 
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da pintura a acção não se adivinha tão imediata e consequente. Na realidade, é 

muito complicado, senão virtualmente impossível, pintar dentro de uma câmara 

obscura, directamente sobre uma projecção: a compreensão das cores e o 

respectivo apuramento dos pigmentos a aplicar é muito perturbado pelo 

obscurecimento do espaço de trabalho; a sobreposição da cor da imagem 

projectada com a cor do pigmento não permite visualizar com clareza as marcas 

que vão sendo produzidas, tornando muito pouco discernível a evolução do 

trabalho; a tonalidade da “cor-luz” da projecção contamina ou distorce a leitura da 

“cor-pigmento” da pintura; enfim, o distanciamento perceptivo para interpretar 

quer a imagem projectada, quer a imagem pintada torna-se cego, com as zonas de 

confusão e ocultação que o processo implica.214 Mesmo que os procedimentos se 

resumam a rápidas anotações primárias de manchas sobre a projecção (por 

exemplo para captar brilhos ou tons dominantes que captassem o essencial do 

ambiente lumínico do conjunto), todo o restante trabalhado de acabamento e 

detalhe (fundamental neste tipo de registo), teria de suspender o recurso à óptica, 

ou pelo menos alterná-lo com a visão ao natural, a “olho-nu”, para permitir uma 

percepção visual clara, tanto da pintura, quanto dos objectos que servem de 

modelo. 

Fica-se, pois, sem se perceber ao certo de que forma é que a projecção óptica 

actua directamente na construção pictórica de semelhanças. A não ser, claro está, 

que não se trabalhe directamente em cima da imagem projectada, mas a partir 

desta, indirectamente, em momento distinto ou à parte. Ou seja, a não ser que seja 

a própria projecção que se torna no modelo da representação, isto é, no exemplo 

visual inspirador que tem de ser interpretado por tintas e pincéis através da 

mestria do pintor. Mas aqui temos uma outra coisa que não é a que Hockney 

tentou demonstrar. Se a relação entre óptica e realismo pictórico se baseia num 

princípio de imitação de um modelo visual, então a demonstração de Hockney 

peca, primeiro, por ser desajustada,  porque tenta decalcar directamente a 

                                                
214

 Veja-se a nossa secção “desenhos com câmara obscura” no Volume II, pp. 309-345. Veja-
se igualmente Wirthe, Carsten “The Camera Obscura as a Modelo f a New Concept of Mimesis in 
Seventeenth-Century Painting” em Lefèfre 2007 (pp. 149-193, particularmente, p. 177 “18. 
Concluding painting in the camera”). 
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projecção e não trabalhar a partir dela como modelo; e segundo,  peca por ser 

incompleta, porque se fica pela fase mais embrionária do processo, resolvido 

apenas por um desenho rudimentar, não sugerindo os procedimentos respeitantes 

à pintura. 

 

2- Do decalque ao exemplo 

Certamente que os sinais do uso da óptica na pintura terão, portanto, de envolver 

outro tipo de características que não passem apenas pelo desenho como a 

demonstração de Hockney enfatiza. Os efeitos de luz e de cor, tão característicos 

das projecções ópticas, levantam questões de representação que, tradicionalmente, 

são mais tratadas pela pintura que pelo desenho. As variações de sombras, luzes, 

brilhos, reflexos, tonalidades, colorações convocam no artista não apenas uma 

gramática e uma poética pictural própria indispensáveis na concepção visual da 

imagem, mas também um repertório de práticas oficinais que tem de dominar 

evidenciadas na forma como compõe manchas de cor, como aplica pigmentos, 

como dispõe velaturas e matérias, como organiza a paleta, enfim, procedimentos 

que estão muito longe dos espectáveis no desenho.  

Em qualquer dos casos, a sensação que fica é a de que a produção de 

semelhanças em pintura parece depender mais das opções criativas do olho do 

pintor, que do auxílio da projecção. Se os instrumentos ópticos funcionam como 

guias na resolução figurativa de certos elementos básicos de uma representação, o 

aspecto final realista das imagens — o argumento original das teses de Hockney 

— só pode ser resolvido pela mão e sensibilidade do artista. No caso da pintura, 

sobretudo, não será decididamente a óptica que por si só funciona como panaceia 

para a reprodução verosímil da realidade visível. O hiato existente entre os 

processos gráficos e os processos pictóricos para a obtenção do aspecto óptico 

(“the optical look”) de que fala Hockney constitui um dos pontos menos 

esclarecidos e seguramente mais discutíveis da sua teoria. O exemplo de 

Caravaggio torna-se, pois, sintomático: temos demonstrações do trabalho de 

desenho centrado na captação de similitudes estruturais e formais recorrendo ao 
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traçado directo sobre a projecção óptica, mas falta-nos a concretização do trabalho 

de pintura que é aquele que, no final, sugere o naturalismo característico da sua 

pintura; trabalho esse, (depreendendo do que Hockney refere, mas não do que ele 

demonstra), baseado na imitação da aparência de luz e cor a partir da interpretação 

indirecta que cada artista faz da projecção óptica. Esta constatação é determinante 

e revela uma omissão que se verifica igualmente em casos idênticos apresentados 

por Hockney como os de Jan Van Eyck, Anthony Van Dyck, Juan Cotán, Jan 

Vermeer, Frans Hals ou Diego Velázquez. Note-se que das outras experiências 

práticas que Hockney concretiza para dar resposta à sua questão “como é que foi 

feito?” o resultado apresentado é sempre um desenho; um desenho com 

delineamento elementar, decalcado directamente duma projecção.215 Portanto, 

temos que sublinhar claramente a distinção gráfico / pictórico na aplicação da 

óptica à representação. 

Assim, atendendo apenas a aspectos puramente técnicos e operacionais, a 

aplicação directa da óptica na construção do realismo pictórico parece ocupar um 

lugar bem mais modesto do que aquele que é sugerido por Hockney: funciona 

como mero instrumento delineador; de ferramenta para decalcar. A grande 

consequência desta constatação é a de que, afinal, a teoria óptica de Hockney 

teria de se reformular numa teoria do traço. Uma reconversão reveladora, já que 

sublinha o primado do delineamento — do desenho — na génese da imagem.216 

                                                
215

 Em momento algum do seu trabalho (tanto no livro quanto no filme) Hockney chega a 
ensaiar qualquer tipo de aproximação aos processos estritamente pictóricos na obtenção directa de 
realismo a partir da óptica. Neste ponto, o seu contributo visual mais ilustrativo é o de pôr em 
comparação fotografias de projecções ópticas naturais e exemplos de pinturas que denotem 
semelhanças muito próximas (Hockney, 2001a: pp. 104-6, 111).  

216
 Hockney fala dos sinais mais evidentes de óptica na pintura — como os retratos em 

“janelas” ou as “colagens” dos primitivos flamengos, os reflexos das armaduras de Van Dyck, os 
desfocados de Vermeer, as sombras e brilhos de Velázquez —, mas nunca mostra como é que 
efectivamente a óptica “pinta” o quadro. Nos casos em que o tenta fazer o resultado é sempre um 
contorno traçado, um simples desenho linear, como acontece nestas experiências sobre Caravaggio 
ou na reconstituição do desenho do candelabro na pintura O Casal Arnolfini de Van Eyck 
(Hockney, 2001b), no baptistério de San Giovanni de Florença relativo ao painel pintado por 
Brunelleschi (Hockney, 2001a: p. 213), ou então um desenho marcadamente ao estilo de Hockney, 
como o da reconstituição de um retrato típico da pintura nórdica do séc. XV, em “janela” à 
maneira de Van Eyck ou Robert Campin (Hockney, 2001a: pp. 74-77). 
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Por outro lado, quanto à conquista do naturalismo, podemos justamente atribuir às 

ferramentas ópticas uma intervenção mais indirecta, tendo sobretudo um papel de 

orientação conceptual no processo de criação pictórica: o de auxiliar importante 

(mas não determinante) na interpretação, entendimento e tradução de fenómenos 

relativos à percepção e à compreensão visual; um modelo exemplificador, um 

dispositivo inspirador para o “como fazer”. E este aspecto, que por vezes se 

reveste de um sentido de revelação, não deve ser desvalorizado. Só neste sentido 

de exemplo é que se pode entender o papel da óptica no realismo pictórico e o 

alcance das palavras de Hockney de que “ver projecções ópticas é equivalente a 

usar projecções ópticas”. 

A intervenção do artista é sempre determinante: o seu olhar, ainda que 

filtrado pela percepção do mundo visto através de lentes, tem de ser sempre 

acompanhado pela consequente manipulação de materiais e escolha de 

procedimentos (tanto no desenho como na pintura) para que uma imagem, 

enquanto objecto material que é, seja fabricada ou construída. Hockney é o 

primeiro a ter consciência deste dado adquirido (ele lembra-nos repetidamente do 

slogan “optics don’t make marks”). Mas esta evidência — que a certas passagens 

do trabalho de Hockney parece subestimada face à omnipresença e algum exagero 

de protagonismo com que a óptica aparece identificada nas práticas de 

representação — ganha um significado reforçado, quando efectivamente 

experimentamos, testamos e confirmamos o real impacto dos meios ópticos, 

sempre dependentes e submissos da visão e da acção dos artistas que, em última 

instância, têm de interpretar, recriar ou traduzir as imagens das lentes em marcas 

pictóricas.217 

                                                
217

 Vale a pena citar a este propósito esta passagem esclarecedora de Hockney: “It is worth 
repeating here, I think, that optics don´t make marks — they only produce an image, a look, a 
means of measurement. The artist is still responsible for the conception, and it requires great skill 
to overcome the techinical problems and to be able to render that image in paint.” (2001a: p. 131) 
[o sublinhado é nosso]. São reveladoras as expressões “aspecto” (look) e “forma de medição” 
(means of measurement) para caracterizar a acção da óptica na representação: a “medição” 
representa a ferramenta do desenho, aquela que permite assegurar a correcção da estrutura formal, 
enquanto que o “aspecto [óptico]” representa o exemplo para o trabalho de pintura, o modelo 
inspirador a mimetizar, dependente contudo do talento do artista para traduzir as projecções em 
pinturas (“render that image in paint”). 
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Independentemente dos procedimentos usados na construção de uma imagem 

com o auxílio de dispositivos ópticos envolverem desenho ou pintura, processos 

directos ou indirectos, decalque ou exemplificação, uma das lições de fundo que 

podemos constatar desta e de outras demonstrações de Hockney é a dissolução do 

mito de que a óptica faz tudo, ou de que, por si só, é um garante de fidelidade ou 

verosimilhança numa representação. Quer nos casos em que a utilização de 

instrumentos ópticos seja visível através dum desenho manifestamente “traçado”, 

quer naqueles em que uma pintura revele uma influência longínqua de uma 

experiência visual causada pelos efeitos ópticos em alguém que tenha visto 

projecções, tanto a acção de traçar, quanto a interpretação dessa experiência em 

linguagem pictórica constituem a diferença que, definitivamente, distinguirá o 

olhar, o talento e criatividade do simples acto funcional de operar um instrumento. 

No final, o caso de Caravaggio permite-nos deduzir dois princípios 

fundamentais relativos à relação entre óptica e realismo visual, extrapoláveis para 

outros casos em que se verifiquem ocorrências de semelhança: 

 

i) A primazia autográfica do autor — ainda que se confirme uma utilização 

de dispositivos ópticos, o realismo que eventualmente se manifeste tanto em 

desenhos quanto em pinturas é, em última instância, uma consequência de 

processos autográficos de um autor, ou seja, a semelhança não resulta da 

intervenção mecânica e automática de um determinado dispositivo tecnológico, 

mas da acção singular, irrepetível e diferenciada que constitui o acto criativo de 

interpretação e tradução de um fenómeno óptico em sinais gráficos ou pictóricos; 

resulta, portanto, do olhar subjectivo que alguém tem sobre uma realidade visual; 

 

ii) O princípio da diferenciação de processos — a relação que se possa 

estabelecer entre óptica e realismo implica procedimentos muito distintos quando 

se reporta a desenhos ou a pinturas. Por um lado, o universo do gráfico e do 

pictórico convocam linguagens específicas que tendem a particularizar-se nos 

respectivos territórios (por exemplo, o debate entre linha e mancha num caso, ou 

entre cor e tom noutro são sintomáticos dessas filiações). Por outro lado, a própria 

acção autográfica é feita de singularidades, oscilando entre a simples acção directa 
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de traçar uma projecção, até à mais indirecta de imitar um determinado efeito 

visual, num espectro nem sempre discernível que vai desde a manipulação 

instrumental mais explícita até uma atitude conceptual mais implícita. 

 

 

* 

 

 

Em conclusão, a teoria óptica de Hockney balança entre o traçado da 

projecção no desenho e a imitação da projecção na pintura. Mas existe uma 

diferença entre aquilo que envolve gravar uma imagem e aquilo que envolve 

evocar uma imagem. Uma diferença que começa logo no olhar do autor, mas que 

depende também das limites operativos disponibilizados pela óptica. O que 

significa que se existir uma relação entre a intervenção directa da ferramenta 

óptica e uma consequente produção de semelhanças, ela manifesta-se sem dúvida 

no acto gráfico do decalque. Deste ponto de vista existe, portanto uma prevalência 

do desenho: do riscar, do imprimir, do assinalar marcas que fixem a imagem na 

projecção fugaz. Essa prevalência é a mesma, afinal, que encontramos na linha 

que Dibutades risca para reter a imagem numa sombra efémera. 
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IX. Brunelleschi, a óptica e a origem da perspectiva 

A implementação da perspectiva linear, enquanto método geométrico de 

representação do espaço com correcção científica comprovável, foi um dos 

marcos que mais impacto teve na história da representação pictórica e foi, 

decididamente, dos acontecimentos mais extraordinários no meio artístico 

florentino do século XV. Através dos escritos de Antonio di Tuccio Manetti 

(1423-1497 e de Giorgio Vasari (1511-1574) podemos ter uma ideia aproximada 

das circunstâncias que envolveram a descoberta atribuída a Fillippo 

Brunelleschi.218  

Como começámos por referir no início do nosso trabalho, a emergência da 

perspectiva na Renascença marca uma revolução na representação pictórica, sem 

precedente até então. Não se trata apenas da representação de arquitecturas e de 

objectos, ou da conquista da profundidade espacial pictórica com uma coerência 

verosímil até aí nunca vista, com escalas e recessões equiparáveis às da percepção 

visual de um observador determinado. Trata-se sobretudo da implantação de um 

corpo de regras concretas, decorrentes de um princípio de projecção, convertidas 

num corpo teórico geométrico que lhe dá a sua legitimação científica. Ou seja, a 

perspectiva artificialis instaura-se como uma ciência: a ciência da representação. 

Para os artistas e humanistas deste período, este dado era absolutamente crucial. A 

pintura (assim como outras artes afins) passaria a incorporar um ramo do saber 

(incluindo a geometria juntamente com a anatomia, o desenho e toda a herança da 

antiguidade clássica) que a autonomizaria definitivamente como arte maior, a par 

de outras artes liberais,  já longe da tradição das práticas oficinais das guildas 

                                                
218

 Manetti descreve os episódios das demonstrações perspécticas de Brunelleschi na biografia 
deste (Vita di Filippo di Ser Brunellesco. Florença: c. 1480) e Vasari faz uma menção ao mesmo 
assunto nas suas Vite (Le Vite dei più eccelenti Architetti, Pittori, et Scultori, da Cimabue insino 
a´tempi nostri. Florença: 1550). Acerca deste assunto, consulte-se Kemp (1978; 1990: pp.8-16 e 
344-45) e Reis (2001). 
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medievais. Esta leitura certamente estaria implícita no espírito dos homens que 

viveram neste período de viragem em Florença. O nosso objectivo aqui não é o de 

explorar o tópico da origem da perspectiva ou as circunstâncias históricas que 

envolveram o seu aparecimento e desenvolvimento, mas sobretudo questionar até 

que ponto os dispositivos ópticos não terão tido um papel determinante na sua 

emergência. 219 

 

A origem da perspectiva na Florença do início do quattrocento é talvez dos 

temas mais discutidos e especulados na história da representação. Os argumentos 

do debate começam desde logo por perceber se se tratou de uma invenção, de uma 

descoberta ou mesmo de uma redescoberta.220 E continuam pelas dúvidas sobre a 

atribuição da sua autoria. Apesar de ser um assunto ainda hoje envolto nalguma 

discussão, são referidos três momentos considerados marcantes: quando em c. 

1413 Filippo Brunelleschi apresenta pela primeira vez a demonstração pública do 

método; quando Masaccio em 1425, realiza pela primeira vez, uma representação 

em perspectiva, no fresco da Santíssima Trindade; e, finalmente, quando em 1435 

Leon Battista Alberti publica o seu tratado De Pictura, explicando pela primeira 

vez de forma sistemática os princípios geométricos da perspectiva, através de um 
                                                

219
 A bibliografia relativa à origem e história da perspectiva é vasta. Relativamente aos 

estudos que enquadram a nossa abordagem remetemos, para já, para as seguintes referências: para 
uma visão aprofundada sobre este tópico veja-se Panofsky1927, White 1957, Wright 1983, 
Damisch 1987, Comar 1992 e Zuvillaga 1996; sobre Brunelleschi e a origem da perspectiva veja-
se Edgerton 1975, Kemp 1978 e Kubovy 1986; em português veja-se Xavier 1995 e Reis 2001. 

220
 A distinção entre invenção ou descoberta não é trivial. Na realidade, está na base de um 

intenso debate, envolvendo a Filosofia e a Psicologia Visual, acerca da convencionalidade ou da 
naturalidade do sistema da perspectiva: o termo “invenção” aponta para a criação ou concepção de 
um sistema de regras, artificial portanto, que decorrem de convenções construídas a partir da 
realidade; “descoberta” remete sobretudo para um corpo de princípios que já estão naturalmemnte 
implícitos ou subentendidos à priori  numa dada realidade e que se tornam compreensíveis através 
de regras que são deduzidas ou explicitadas. A questão da “redescoberta” é sobretudo de índole 
histórica, situando as origens da perspectiva em marcos bem mais longínquos  que o quattrocento 
florentino. Veja-se sobre esta ideia sobretudo Edgertoon (1975), que começa por enumerar as 
fontes fundamentais por trás da hístória da perspectica, desde a antiguidade clássica (Optica de 
Euclides em c. 300 a.c.; De Architectura de Vitruvio em c. 25; Optica e Geographia de Ptolomeu 
de c. 140) até à época medievais (De Aspectibus ou Perspectiva de Alhazan de c. 1011-21, 
traduzido para latim em finais do séc. XII, inícios do XIII; Perspectiva de Witelo em 1270-78, 
Opus Majus de Rojer Bacon em c. 1267; Perspectiva Communis de John Pecham em c. 1270). 
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método que passaria a ficar conhecido por costruzione legittima.221 Este último 

marco é aquele que definitivamente consagra em letra aquilo que já alguns 

praticavam, mas que constitui sem dúvida o ponto de partida para a disseminação 

e desenvolvimento crescente que a teoria e prática da perspectiva evidenciaram a 

partir deste momento.222 A costruzione legittima consiste na concretização 

geométrica da ideia de intersecção da pirâmide visual com a “janela pela qual se 

observa o mundo”, na expressão usada por Alberti. A chamada pirâmide visual é 

convertida em superfície cónica ou radial, ou em projecção central, cujo vértice ou 

centro de projecção  corresponde ao olho do observador, as arestas ou geratrizes 

aos raios visuais que dele saem e a base ou directriz aos sucessivos pontos de 

contacto dos raios nos objectos observados. A janela albertiana, que corresponde 

ao quadro do pintor, é convertida em plano de intersecção com a pirâmide. Deste 

modo, a intersecção da pirâmide com o quadro, produz uma secção geométrica, 

uma figura — uma imagem — convertida em contornos lineares depurados da 

realidade vista daquele ponto de observação por qualquer sujeito. E deste modo 

passa a ser possível, também, reproduzir graficamente uma vista de qualquer 

objecto que se considere observado através do quadro / janela. Esta concepção de 

                                                
221

 A invenção da perspectiva linear por Bruneleschi é referida por Kemp (1978, pp.150-1) 
numa data próxima de, mas certamente anterior a 1413, e a implementação efectiva dos seus 
princípios situar-se-ia numa data posterior a 1425, ano da Santíssima Trindade de Masaccio. 
Kubovy (1986, p.32, n.1) refere outros autores que apontam datas não muito distantes (J. J. 
Gioseffi estima o ano de construção do primeiro painel de Bruneleschi  entre 1401 e 1409, 
enquanto que S. Y. Edgerton defende a data de 1425). 1435 é a data da primeira publicação de De 
Pictura de Leon Battista Alberti, onde pela primeira vez é descrito de forma sistemática e 
geometricamente demonstrável o método da construzione legitima que constitui o princípio 
nuclear da perspectiva linear. Muitos autores defendem, assim, o ano de 1435 como data oficial do 
nascimento da perspectiva e Alberti o legitimo inventor do seu método geométrico. 

222
 O seu tratado começou por ser difundido em Florença, primeiro em latim em 1435, De 

Pictura e um ano depois, em 1436, Della pittura, numa versão vernacular em italiano. Apesar de 
haver conhecimento do manuscrito de Della Pittura de Alberti logo após a sua apresentação em 
Florença (estão hoje referenciados cerca de vinte cópias manuscritas do tratado de Alberti), a 
verdade é que a sua obra só viria a ser impressa mais de cem anos depois, em Basileia, em 1540 
por Thomas Ventorium, e depois em língua italiana, em Veneza por Ludovico Domenichi em 
1547 e em Florença por Cosimo Bartoli em 1568. Na mais recente edição do texto de Alberti, 
Sinisgalli  expõe de forma convincente os argumentos que sustentam a tese de que a versão 
italiana é, de facto, a primeira e a latina a definitiva, versão revista e corrigida de alguns erros da 
primeira (Cfr. Sinisgalli (ed), 2011, pp. 3-14, em Alberti 1435). 
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imagem enquanto corte na realidade é absolutamente determinante. Primeiro, 

porque o corte é espacio-temporal e significa a fixação de uma imagem — de uma 

vista — num instante e lugar específico. Segundo, porque ao implicar a ideia de 

ponto de vista, determina-se irremediavelmente uma equivalência interligada 

entre o olho que vê (sujeito), a coisa vista (objecto) e a imagem resultante 

(representação). Há, portanto, uma dupla projecção: a da vista que se projecta na 

imagem do quadro e a do espectador que se projecta no observador da vista. De 

facto, uma das conquistas mais marcantes da perspectiva em termos de 

representação foi a de colocar pela primeira vez o sujeito no interior ou em 

relação directa com a imagem da cena representada. Ou seja, o observador que viu 

a vista que está representada num quadro coincide, teoricamente, com o 

observador que vê a imagem, seja ele o pintor que a fez ou o espectador que a 

admira. As duas demonstrações públicas de Bruneleschi em Florença sublinham 

precisamente esta relação. Na primeira, com a tavoletta colocada no interior da 

entrada do Duomo de St.ª Maria dei Fiori, o observador colocado num ponto fixo 

faz coincidir a vista real do Baptistério de San Giovanni com a da sua imagem 

representada num painel, observada através de um orifício indirectamente sobre 

um espelho, deslocando este último até ajustar correctamente a justaposição das 

duas vistas (veja-se supra, Fig. 90). Na segunda, um painel está fixo num lugar 

determinado, com a representação da praça e palácio da Signoria, recortada em 

silhueta pelo limite dos edifícios, por forma a que o céu verdadeiro funcione em 

justaposição como o fundo da própria pintura. É agora o ponto de vista (o 

observador) que tem de se deslocar até encontrar a coincidência entre o objecto e 

a representação do objecto. Assim, a concepção teórica da representação, 

entendida enquanto intersecção da pirâmide visual com o plano do quadro, está já 

subentendida nestas duas experiências práticas, pela confirmação da sobreposição 

das duas realidades confrontadas. 

Todo este aparato conceptual foi demonstrado pela primeira vez por 

Bruneleschi recorrendo a aparatos ópticos (aparato, mais evidente na 1ª 

demonstração que na 2ª). E, de igual modo, a codificação geométrica descrita por 

Alberti, baseada no princípio de intersecção dos raios visuais com o quadro / 

janela, encontra certamente inspiração num outro dispositivo óptico: o velo. Na 

realidade, o velo, ou janela de Alberti, materializa todo o aparato conceptual da 
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F i g .  90  —  A  de mo ns t r açã o  co m  o  p r i me i ro  pa i ne l  de  Brun e l l es ch i .  xc 

imagem em perspectiva entendida como o resultado da intersecção da pirâmide 

visual com o plano transparente da janela. O próprio Alberti recomenda 

vivamente o uso do seu dispositivo (“fui eu o primeiro a descobri-lo”, diz-nos), 

sobretudo nas situações em que o objectivo é o de fazer a representação de uma 

vista de um qualquer objecto concreto.223 Sublinhemos desde já estes dois factos, 

pois eles serão fundamentais na nossa posição. 

 

                                                
223

 Cfr. Alberti 1435 em Villa 1999, pp. 94-96. 
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1- O modelo geométrico 

Bruneleschi certamente compreendeu e transmitiu os princípios da perspectiva, 

mas sendo um homem mais prático, não sabemos ao certo se alguma vez tenha 

chegado a formular explicitamente um sistema de regras geométricas que 

permitam a construção de um espaço pictórico coerentemente unificado. Todos os 

indícios apontam nesse sentido: há relatos que sugerem que haviam debates 

intensos sobre geometria no seu circulo próximo, nomeadamente com o 

matemático e astrónomo Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482) e com 

Masaccio; muito provavelmente o fresco da Santíssima Trindade foi projectado 

em parceria com Masaccio; e a dedicatória de Alberti a Brunelleschi na sua versão 

italiana, Della Pittura, são pistas que atestam essa convicção. Não obstante, 

Alberti é aquele que apresenta esse sistema, uma versão que ele chama no seu 

tratado de “modo ottimo”, que fixa as bases desta construção legítima, ou método 

geométrico para representar correctamente uma imagem em perspectiva (Fig. 

91.1). Alberti expõe-o numa sucessão de passos,224 que resultam basicamente do 

cruzamento dos dados do objecto a perspectivar, representando-o primeiro em 

planta e alçado, relacionando-o com um ponto, o centro da projecção e um plano 

de projecção, ou seja, o quadro. Desta relação resulta uma intersecção que dá 

origem à perspectiva.225 Alberti, contudo, também não nos deixou um único 

desenho que explicite o seu método. Só com Piero della Francesca (c.1415-1492) 

                                                
224

 Sobre os oito passos da descrição do modelo albertiano e a sua interpretação em 
reconstituição gráfica veja-se Salgado 1998. 

225
 O quadro é representado segundo uma linha vertical de perfil (coincidente com um dos 

lados do quadrado/janela de Alberti. Após uma operação de translacção ou rotação lateral das 
medidas da planta e da posição do centro de projecção nesta, para uma segunda vista em alçado é 
possível, através da intersecção das linhas que saem do centro de projecção em direcção aos 
pontos transladados com a linha do quadro, deduzir a posição dos pontos em perspectiva, fazendo 
o cruzamento das linhas de chamada que saem dos pontos de intersecção com as linhas que saem 
dos pontos transladados ao ponto de fuga principal (o chamado ponto cêntrico). A Fig. 91.1 
apresenta uma versão abreviada com uma ilustração esquemática do quadrado / janela albertiana, 
exibindo o geometral modulado com as quadriculas medidas em  bracia, para ulterior elevação dos 
elementos a perspectivar, numa cópia manuscrita do tratado de Alberti por Antonio Bovolenta, 
(Padova: Codice lucchese, 1518). 
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com o seu De Prospectiva Pingendi, a primeira obra exclusivamente dedicada à 

perspectiva, escrito entre 1474 e 1482, é que encontramos um tratado com 

desenhos de uma clareza e complexidade impressionante para a época: figuras e 

corpos geométricos, primeiro assentes no plano de terra (ou geometral) e depois 

em crescendo de dificuldade, elementos arquitectónicos, superfícies curvas e até 

cabeças em perspectiva estão representados de forma elegante e rigorosa nas suas 

folhas (Fig. 91.3). Pierro introduz no seu tratado uma inovação que já estaria 

subentendida, mas que ele sublinha, simplificando consideravelmente os traçados 

ao dispensar a consideração da representação prévia da planta e alçado com o 

ponto de observação à parte: uma diagonal que referência a profundidade e que 

subentende os chamados pontos de distância.226 Leonardo também incorporaria 

este entendimento como comprova um esquiço numa folha dos seus cadernos 

(Fig. 91.2). A partir deste derradeiro marco (eco do primeiro gesto de 

Brunelleschi), a costruzione legittima adquire os pressupostos definitivos que 

permitiriam o desenvolvimento posterior da teoria e da prática da perspectiva nos 

séculos seguintes. 

 

Mas independentemente da sua paternidade, a costruzione legittima marca, 

paradoxalmente, uma cisão na forma de representar a realidade. Por um lado, 

proclama uma legitimação da representação baseada num critério de semelhança 

decorrente do ajustamento ou correspondência que se verifica entre a vista real do 

objecto e a imagem representada do objecto (é esta, aliás, a justificação para as 

demonstrações feitas por Brunelleschi). Por outro, porque quando se está a 

construir uma imagem em perspectiva essa correspondência, em boa verdade, não 

é feita tomando o objecto real como referente, mas sim tomando uma transcrição 

gráfica, métrica, geométrica ou até matemática desse objecto como referente. Ou 
                                                

226
 Os pontos de distância representam não só a distância do observador ao quadro, mas 

também o ponto de fuga das linhas horizontais com um ângulo de 45º em relação ao quadro. Estas, 
conjugadas com as linhas horizontais perpendiculares ao quadro que convergem no ponto de fuga 
principal (o ponto cêntrico), permitem construir de forma rápida um espaço em perspectiva, 
modulado em linhas auxiliares ortogonais para o cálculo das recessões em profundidade. Não é 
claro que Pierro tenha, de facto, interiorizado estes pontos nos seus traçados, porque eles estão 
sempre fora dos limites das páginas, no entanto, acreditamos que eles estão lá subentendidos por 
ele. 
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F i g .  91  — ( em c i m a)  A  co s t ru z i on e  l eg i t t i ma  e  a  co d i f i caç ão  ge om é t r i ca  da  re a l i dad e . (e m  

ba i xo )  Con cr e t i za ção  p i c t ó r i ca  do  mode l o  em t r ês  V edu te  de l l a  C i t tà  Idea l e ,  “ co ns t r u í das ”  

segu ndo  o  modo  “ l eg i t i mo ” .  xci 
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seja, é feita considerando não a vista real desse objecto, mas uma vista (ou melhor 

dito, uma representação) virtual do mesmo. Um desenho feito segundo as regras 

da “construção legitima” nunca é um desenho de observação, ou um desenho à 

vista — mesmo que o objecto esteja diante da nossa vista. A representação de um 

objecto em perspectiva redunda invariavelmente numa representação ideal desse 

objecto e não propriamente na representação do objecto real concreto. A cisão 

situa-se, portanto, entre representar aquilo que é uma coisa tangível ou representar 

a abstracção da coisa. Ou, se levarmos mais longe a consequência, uma cisão 

entre uma visão natural e uma convencional. São disso notícia, as três célebres 

versões da cidade ideal, atribuída ao círculo de Peirro della Francesca que 

representam de forma rigorosa e verosímil um espaço que não existe (Fig. 91.4, 5 

e 6). São disso também exemplo, os corpos que habitam neste mundo abstracto e 

artificial: o mazzocchio, os sólidos platónicos ou o alaúde. São objectos de eleição 

para testar e demonstrar as conquistas e virtudes da perspectiva artificial, 

transformando-se em figuras de uma retórica reconhecível em muitas das 

representações renascentistas (Fig. 92). Um dos capítulos mais intrigantes e 

menos estudados do período da  Renascença são os excepcionais trabalhos de 

composições de vedute e naturezas-mortas, autênticos exercícios de estilo e de 

virtuosismo perpectográfico em trompe-l’oeil, feitos em madeira embutida, as 

intarsia (ou tarsea lignea), que encontramos com muita frequência nas 

decorações das costas dos cadeirais do coro das igrejas, ou no studiolo dos 

palácios, sobretudo na região da Toscânia e Lombardia.227 São, portanto, vistas de 

coisas não tangíveis. Representações de objectos matemáticos. O paradoxo do 

modelo geométrico da representação em perspectiva é precisamente este: o de 

                                                
227

 Comar (1999, p. I) começa o seu ensaio por referir que no final do séc. XV, só em 
Florença, contava-se uma centena de ateliers de entalhadores de madeira. Este facto faz adivinhar 
um mercado fervilhante, certamente não limitado às práticas tradicionais de artífices, mas 
assimilando, como é possível constatar em muitos exemplos, toda uma iconografia das novas 
imagens em perspectiva. Vasari na sua menção à descrição das experiências de Brunelleschi refere 
precisamente o contributo do mestre no incremento desta arte em Florença. Muitos dos trabalhos 
de entarsia representam autênticos tratados de perspectiva. Estes entalhadores eram, aliás, 
conhecidos como “maestri di prospettiva”. Francesco di Giorgio Martini (1439–1502) autor dos 
desenhos do Studiolo do Palacio Ducal de Gubbio (ca. 1479–82) ou Fra' Giovanni da Verona 
(c.1457-1525) autor das tarsias da Abadia de Monte Oliveto Maggiore (início de 1500) são apenas 
alguns dos exemplos mais significativos.  
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F i g .  92  —  O b j e c t os  de sen hado s  em  pe rsp ec t i v a :  ( em  c i ma)  U cc e l l o  e  Le ona rdo ;  (e m b a i xo )  

Na t u re za s- mor ta s  co mp os ta s  e m  t a rs i a  l i g nea  (e mb u t i do s  d e  mad e i ra ) ,  u ma  da s  té cn i c as  de  

rep r ese n t açã o  ma i s  ac t i va s  nos  c i r c u i t os  do s  a r t í f i c es  ren as cen t i s t as  (o s  “ mae s t r i  d i  
p ros pe t t i va ” )  e ,  i nc om pre ens i ve l men te ,  meno s  e s tu dad as .  xcii 

transformar qualquer objecto visto em objecto matemático. Mas, nada mais 

apropriado do que tomarmos como exemplo paradigmático o próprio painel 

pintado por Bruneleschi usado na sua primeira demonstração. Aqui, temos aquele 

que terá sido o primeiro confronto entre objecto real e a sua representação em 
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perspectiva. 

 

Da invenção de Brunelleschi, a única coisa que conhecemos são os relatos 

indirectos e distantes da sua demonstração com dois painéis supostamente 

pintados de acordo com as leis da perspectiva.228 Esta duas pinturas ter-se-ão 

perdido ou sido destruídas pelo próprio Brunelleschi. O problema é que, das 

descrições existentes, nada se diz em concreto sobre o método geométrico (ou 

outro) usado na construção dos ditos painéis. Segundo o que é relatado por 

Manetti e por Vasari, Bruneleschi construiu a representação do Baptistério de San 

Giovanni usando as regras da perspectiva linear. Como notámos, teria, portanto, 

de se ter considerado previamente a representação, digamos, virtual do 

Baptistério, consubstanciada nos dados do levantamento das medidas do edifício e 

espaço envolvente, na sua transcrição para planta e alçado para, enfim, a partir 

destes dados construir legitimamente a perspectiva do conjunto segundo as novas 

leis, para depois, então, supomos, eventualmente transferir em definitivo o 

desenho para o painel para ser pintado. Vejamos mais pausadamente o que está 

aqui em jogo. Para Bruneleschi fazer coincidir a perspectiva da sua pintura com a 

visão daquele objecto concreto, factual, real, teria primeiro de: (i) tirar 

rigorosamente todas as medidas de altura, largura e profundidade de todos os 

elementos do Baptistério, da praça, dos edifícios envolventes e, claro, do ponto de 

observação; só com esse material é que podia passar à segunda fase, (ii) a de fazer 

uma representação detalhada de todos esses elementos em planta e em alçado, 

para finalmente, passar à terceira fase, (iii) a de, com base nesses registos, 

construir o desenho propriamente dito em perspectiva, calculando e traçando a 

intersecção geométrica de todos os elementos. Não vamos sequer, considerar a 

transferência para o painel e a técnica naturalista da pintura, segundo Manetti 

“feita com tal esmero e delicadeza que não existe nenhum minatiurista que 

                                                
228

 Tudo o que sabemos é relatado por Manettti, mais de 67 anos depois da ocorrência destes 
episódios e, ainda mais indirectamente, por Vasari, 137 anos depois. Na realidade, pouco sabemos 
das circunstâncias exactas que rodearam esta demonstração. A  quem mostrou a sua invenção, em 
que ocasiões ou com que frequência e com que detalhe explicou (se é que o fez), os princípios 
geométricos subjacentes à sua demonstração. 
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pudesse fazer melhor”,229 e com a área correspondente ao céu feita com prata 

brunida para, supostamente, aumentar o efeito ilusório. Nem, tão pouco, 

considerar a segunda representação da Praça da Signoria, que envolve 

pressupostos extraordinariamente mais complexos (segundo os relatos, o conjunto 

é visto obliquamente, nenhum edifico é simétrico e a variedade dos elementos é 

muito superior). A questão que legitimamente se põe, então, é: fez Brunelleschi 

tudo isto para chegar à imagem final em perspectiva pintada na tavoletta? Porque, 

se estamos a falar de uma imagem feita segundo as regras da costruzione 

legittima, que reproduz fielmente a vista e os objectos concretos que estão diante 

de nós, ao ponto das duas imagens se sobreporem, então — (e este é um dado que 

suspeitamos que grande parte dos historiadores não tem verdadeira consciência do 

que implica) — todos aqueles passos descritos teriam de ser meticulosa, exaustiva 

e penosamente cumpridos sem o menor desvio possível, sob pena de falhar 

irremediavelmente o teste final da coincidência.230 E se perguntássemos a Alberti, 

humanista erudito, divulgador do método em questão? A resposta está no seu 

tratado: usar o velo! Que outro método seria de esperar? Não fazer as intersecções 

com a geometria, mas as intersecções com o velo: 

“Não escutarei aos que dizem que não é bom que o pintor se acostume a 
este tipo de técnicas, porque, apesar delas serem de grande ajuda para a 
correcta representação, se estas lhes faltassem, acabaria por não conseguir 
fazer nada por si mesmo. Contudo, eu não acredito que um esforço infinito 
deva ser exigido ao pintor, apesar de ser expectável que uma pintura se 
pareça claramente em relevo e se assemelhe o mais possível com o seu 
objecto. E isto, eu não acredito que alguma vez seja possível alcançar sem o 
uso do velo. Portanto, usemos esta intersecção, a do velo, tal como eu 
referi.” 231 

Com este testemunho, de tão ilustre e insuspeita figura, o próprio autor do método 

                                                
229

 Cfr. António Manetti em Reis 2001, p. 277. 

230
 E a todas estas dificuldades acresce-se o tamanho reduzido do painel que tinha “circha 

mezo braccio quadro”, ou seja, um quadrado com cerca de 29 cm de lado, para meter todo este 
esforço de medidas, traçados e intersecções impecavelmente compactado em tão exígua área. 

231
  Cit. Alberti 1435 em Villa (1999, p.95) e Sinisgalli 2011. 
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geométrico, chegamos ao cerne da nossa questão.  

 

Um dos temas mais debatidos a propósito deste episódio prende-se com a 

especulação sobre o modo pelo qual Brunelleschi terá conseguido deduzir os 

princípios geométricos da perspectiva linear. Socorremo-nos de Kemp (1978, p. 

174) para enumerar muito sumariamente as principais: (1) Gioseffi defende que 

Brunelleschi fez a representação do Baptistério desenhando directamente sobre 

um espelho; (2) Krautheimer, entre outros, diz que se usou a geometria, através do 

método de planta e alçado (tal como descrevemos acima); (3) Beltrame refere que, 

para o efeito, as medições foram feitas com astrolábio; (4) Parronchi defende que 

a representação do painel é o resultado de experiências decorrentes dos 

conhecimentos da óptica medieval; e para (5) Edgerton o método envolveu 

certamente uma abordagem híbrida entre o uso do espelho e a sua combinação 

com as plantas do local, o chão em quadrícula modulada em perspectiva e uma 

forma de projecção descrita por Petolomeu (nomeadamente, o seu terceiro método 

cartográfico).232 O próprio Kemp, defende que a origem mais provável do 

procedimento resulta das competências e experiência de Brunelleschi no domínio 

dos métodos de observação topográfica e medição de distâncias em edifícios, 

recorrendo provavelmente a uma técnica de levantamento com um bastão e 

espelho e aplicando as técnicas de triangulação usadas por agrimensores e 

arquitectos para calcular distâncias e alturas, competências que lhe permitiram 

fazer o levantamento de todas as medidas para as usar nas representações de 

                                                
232

 Não tem cabimento analisar aqui cada uma destas teorias. Remetemos, por isso, para as 
respectivas fontes citadas por Kemp (em 1978, e retomadas em Kemp 1990, p. 345):  (1) Gioseffi, 
D. Perspectiva Artificialis, 1957, “Complimenti di prospettiva: di un nuovo libro; di Apollidoro 
d’Atene, di Filippo di Paolo e altre cose”, Critica d’Arte, IV, 1957, pp. 468-88; (2) Krautheimer, 
R. Lorenzo Ghiberti, Princeton, 1956; (3) Beltrame, R. “Gli Esperimenti prospettici del 
Brunelleschi”, Rendiconti della sdute dell’Accademia Nazionale dei Lincei: Classe di Scienze 
morali, storiche e filologiche, Ser. XXVIII (1973), 1974, pp. 417-68; (4) Parronchi, A. Studi sul a 
dolce prospettiva, Milan, 1964; e (5) (Edgerton 1975). Refira-se que, mais recentemente,  Casti 
(pp. 176-180) sublinha que toda a teoria das sombras encontra uma equivalência projectiva na 
teoria da perspectiva e adianta mais uma hipótese: de que a dedução dos princípios geométricos da 
perspectiva tenha tido origem na simples observação de sombras (por exemplo, a sombra 
projectada de modelos arquitectónicos em arame à luz duma vela produz uma imagem em 
perspectiva). 
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planta e alçado do espaço em causa. À excepção da problemática teoria do 

espelho, todas as outras defendem a tese da construção por método geométrico, 

sem admitirem qualquer outro método de registo mais directo, como por exemplo, 

já na época, de certo Alberti o recomendaria: “porque não desenhar (intersectar) o 

baptistério, observado através de um ponto fixo, directamente sobre um vidro?” 

As linhas resultantes, desenhadas em perspectiva, constituiriam certamente um 

sugestivo exemplo, uma poderosa e estimulante imagem, com as relações 

(geo)métricas directamente plasmadas numa superfície bidimensional. 

Prolongando as linhas paralelas das fachadas laterais do octógono do Baptistério, 

constatar-se-ia que as mesmas convergem para um ponto; prolongando as linhas 

da reticula quadriculada do chão, verificar-se-ia que elas convergem para o centro; 

e depois, descobrir-se-ia que as linhas paralelas ao chão convergem todas sobre 

uma linha horizontal que passa ao centro; e assim por diante... que melhor 

professor para deduzir estas relações, que melhor exemplo para encontrar um 

princípio de correspondências entre o que é visto e o que está representado, que 

melhor modelo inspirador do que estudar uma imagem já pronta, cuidadosamente 

decalcada da realidade (ou como diria Alberti, circunscrita) e naturalmente 

legitimada na sua correcção pela coincidência dos delineamentos com os 

contornos das coisas desenhadas? 

O que estamos aqui a afirmar com estas interrogações é a nossa firme 

convicção de que todo o processo se deu de forma inversa. Ou seja, primeiro 

produziu-se, observou-se e estudou-se uma imagem em perspectiva e só depois, se 

racionalizou e se deduziram os princípios geométricos que lhe são inerentes; 

princípios que permitiam, se se desejasse, reconstruir de novo, geometricamente, a 

imagem em perspectiva. A diferença com as teorias anteriores é enorme. Para elas 

não existe nenhuma imagem em perspectiva à priori. O que existe é um processo 

de dedução dos princípios geométricos por um acumular de saberes e 

experiências. Ora tal como recomenda Kemp (1978, p. 143), mas ao contrário do 

que conclui, nós achamos que neste caso se aplica a lógica da navalha de Occam: 

se há várias explicações válidas para o mesmo facto, então devemos escolher a 

mais simples. 
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2- O modelo óptico 

Como se produziu então, por volta de 1413, a misteriosa primeira imagem em 

perspectiva? Seguramente, acreditamos nós, com um dispositivo óptico. 

Provavelmente pelo método do velo como sugere Alberti, em 1435. Ou, 

similarmente, desenhando directamente sobre um vidro, como ilustra Leonardo 

para o desenho de uma esfera armilar em c. 1480. Ou, enfim, usando um qualquer 

tipo de perspectógrafo, como os que Dürer exemplifica no seu tratado de 1525 (o 

que recolocaria Bruneleschi, e não Alberti, como o verdadeiro inventor deste tipo 

de aparatos). Todos estes dispositivos partem de um objecto tangível para 

produzir uma imagem em perspectiva e não, ao contrário, de um objecto 

abstracto, geométrico, matemático, para representar o objecto real. Todos eles 

produzem imagens que incorporam o conceito de ponto de vista com o conceito 

de intersecção da pirâmide visual com o plano do quadro. Mas além destes 

dispositivos de janela ou de intersecção, podemos ainda admitir os dispositivos 

de projecção, estes, sim, incorporando com muito mais propriedade todos os 

princípios projectivos inerentes à perspectiva. E é aqui que regressamos a 

Hockney. 

No dia 28 de Maio de 2001, Hockney é convidado a participar numa 

conferência internacional em Florença, cujo tema central é essencialmente a 

origem e desenvolvimento da perspectiva (Art, Science and Thecnhiques of 

Drafthing in the Renassance), reunindo os maiores especialistas mundiais sobre a 

matéria.233 Neste encontro, Hockney apresenta mais uma teoria, a juntar às várias, 

para explicar como Brunelleschi chegou ao desenho em perspectiva do Baptistério 

de San Giovanni. Tal como já adiantara anteriormente para a pintura flamenga, 

Hockney acredita que a imagem foi projectada com um espelho côncavo e que 

depois foi simplesmente traçada. Para o efeito, Hockney pôde demonstrar, in loco, 

exactamente no ponto de observação onde a tavoletta de Brunelleschi se deveria 
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 Veja-se online ART, SCIENCE & DRAFTHING 2001. 
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F i g .  93  —  Da v i d  Ho ck ney  tes ta ndo  a  rec on s t i tu i ção  d o  de sen ho  do  Bap t i s t é r i o  de  S an  

G i ovan n i  em  F l o ren ça  re co r re ndo  a  u ma  p ro j e cçã o  óp t i ca  co m esp e l ho  c ôn cav o .  xciii 

situar, fazendo uma experiência que simula  aquele que seria o procedimento tal 

como defende (Fig. 93).234 Ora, a primeira impressão que se tem ao olhar para o 

resultado é a da absoluta debilidade da imagem projectada, cheia de contornos 

difusos, zonas desfocadas e potenciais distorções devido à ligeira obliquidade da 

colocação do espelho. Uma tal projecção nunca permitiria um registo meticuloso e 

rigoroso de todo o conjunto: o Baptistério, a praça e os edifícios circundantes. O 

máximo que se obtém é o que efectivamente se mostra: um apontamento muito 
                                                

234
  Esta experiência é adicionada como material novo na segunda edição de Secret 

Knowledge, (Hockney 2006, pp. 212-213), mas consta já do documentário da BBC (Hockney 
2001b). 
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sumário, com linhas toscas, anotando os elementos básicos e as direcções 

principais. Constituiria este desenho tão rudimentar um material relevante? 

Depende. Se o objectivo é o de fazer uma reprodução decalcada da projecção, a 

resposta é, claramente, não. Mas se este desenho representar o registo de uma 

experiência visual marcante, poderosa, reveladora, então transforma-se em 

material muito relevante. Como já referimos anteriormente, ver uma imagem 

projectada de um objecto ou realidade visual exterior, retida numa superfície 

bidimensional, tem ainda hoje, para os nossos olhos contemporâneos, saturados de 

imagens de todo o género, uma impressão tão encantatória, que dificilmente é 

possível imaginar o forte impacto visual que uma tal experiência similar poderá 

ter produzido num homem como Brunelleschi. O desenho retém, pois, a memória 

dessa experiência. E o facto de ter linhas toscas torna-se irrelevante porque o 

registo funciona como um esquema. O desenho reproduz o esquema dum ponto de 

vista: mostra, exibe, exemplifica a síntese do que é visto. Fixa a relação espacial, 

métrica — geométrica, portanto — dos vários elementos do campo visual. Ter um 

desenho destes na mão, significa poder estudar, analisar, deduzir directamente 

uma realidade visual, imóvel num plano, já traduzida linhas (em lineamenta, ou 

circunscrição, como lhe chama Alberti). Tem, portanto, um material obtido desta 

forma alguma relevância para a dedução dos princípios geométricos que ordenam 

a realidade visível? Claro que sim. Uma imagem óptica projectada disponibiliza 

de imediato um ready-made da perspectiva. A projecção óptica é a materialização 

mais literal da intersecção da pirâmide visual. O foco da projecção é o vértice da 

pirâmide (o olho), os raios projectivos equivalem às arestas ou raios visuais e a 

secção ou intersecção é a própria imagem projectada. Que melhor ilustração do 

que esta para o princípio geométrico? 

O problema com a teoria de Hockney é que não acreditamos que a projecção 

de base tenha sido obtida desta forma. Por um lado, duvidamos que o processo do 

espelho côncavo tenha tido efectivamente algum uso prático na representação tal 

como aquela que é defendida por Hockney. Por outro, mesmo que tivesse sido 

usado, (tal como Hockney o demonstrou, mas com um espelho actual!), temos 

muitas reservas em admitir que um espelho similar do séc. XV pudesse alguma 

vez produzir uma imagem aproximada àquela que é mostrada por Hockney, 
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estando esta já no limite da legibilidade.235 E isto, simplesmente, porque existiam 

alternativas bem mais eficazes e conhecidas de conseguir a projecção óptica: 

nomeadamente, improvisando uma câmara obscura. Voltaremos a este ponto mais 

à frente. Por agora, concluamos as nossas observações relativas à tese de 

Hockney. 

 

Secretismo 
Uma das grandes dificuldades da proposta de Hockney prende-se com a 

precariedade factual das suas hipóteses. A primeira, como já referimos, reside na 

ausência de referências escritas ou provas sólidas relativas ao uso de uma 

ferramenta como o espelho côncavo. Como o que nos interessa estabelecer aqui é 

o confronto entre o consensual método geométrico da perspectiva linear e o 

alegado método óptico, notemos o que Hockney defende.236 A sua principal 

justificação para a ausência de provas relaciona-se com o secretismo dos artistas. 

Esta justificação não deve ser desvalorizada, pois toda a sua tese (como o seu 

título refere) se baseia na “redescoberta de um saber secreto nas técnicas 

perdidas dos velhos mestres”. Daquilo que podemos extrair do que Hockney nos 

diz, este secretismo teria essencialmente duas causas: concorrência e cautela.237 

Por um lado, os artistas são por natureza reservados quanto às sua técnicas e 

                                                
235

 Um comum espelho de ampliação adquirido em lojas de cosmética, produz certamente uma 
projecção de qualidade muito superior à da produzida por um espelho metálico polido, que seria o 
único equipamento disponível nesta época para este fim. Sobre o debate em torno das 
potencialidades do espelho côncavo, reinviamos para a nota 178. 

236
 Note-se que ambos os métodos se reportam ao mesmo período histórico, apesar de um se 

ter desenvolvido na Itália a partir de Florença e o outro se centrar na Flandres, nomeadamente em 
Bruges e Ghent. Hockney (p.71) sugere um período entre os anos finais de 1420 e os inícios de 
1430 a partir do qual podem ser identificados sinais da utilização de métodos ópticos. 

237
 “A pintura é uma actividade privada e os pintores na generalidade não vêem necessidade 

de comentar o seu trabalho” refere Hockney; “Eles são sigilosos hoje e não há razões para supor 
que alguma vez tenham sido diferentes. E provavelmente no passado foram-no ainda mais: por 
exemplo, na Europa medieval e renascentista aquele que revelasse os segredos do reino de Deus 
poderia ser acusado de feitiçaria e queimado num pau”(Cfr. Hockney p.14-15 e 234, e ainda p. 140 
e 184). Sobre o secretismo causado pelo alegado medo de afronta à ordem estabelecida veja-se 
igualmente os exemplos de passagens textuais de vários autores que pretendem corroborar esta 
tese (Hockney, pp.234-237). 
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métodos: uma forma tão revolucionária de conseguir semelhanças não podia ser 

publicitada sob o risco de banalização e desmérito; num negócio como o da 

produção de imagens, nas mãos de uma elite em que os melhores triunfam, um 

saber desta natureza teria de ser preservado da competição indesejada; se este tipo 

de ferramenta oferecia eficácia na representação e economia de tempo na 

produção, então seria compreensível que este conhecimento não fosse difundido a 

qualquer preço. Por outro lado, a outra explicação adiantada por Hockney para a 

inexistência de registos estaria relacionada com a atitude cautelosa e circunspecta 

que os artistas teriam perante um conhecimento estranho e pouco compreendido: 

o medo da associação destas práticas a ciências ocultas recomendaria alguma 

prudência na sua utilização; imagens projectadas seriam facilmente conotadas 

com técnicas obscuras, com magia e feitiçaria, altamente condenáveis pelos 

valores estabelecidos. 

Quanto ao primeiro argumento — a ausência de referências claras sobre o 

procedimento que levou à descoberta de Bruneleschi — podemos admitir razões 

de confidencialidade e competição, tendo em conta de que o que estava em jogo 

era a apresentação de um método de representação revolucionário. Existe um 

relato de Mariano Taccola que testemunha este alegado secretismo de 

Brunelleschi: 

“Não partilhem as vossas invenções com muitos. Partilhem-nas apenas 
com os poucos que compreendam e amem as ciências. Descrever em 
demasia as vossas invenções e feitos é a mesma coisa que diminuir o vosso 
talento” 238 

Contudo, estes sinais de sigilo em Brunelleschi podem ser igualmente atribuíveis 

a referências a eventuais métodos ópticos, como o uso de espelhos côncavos ou de 

câmara obscuras, bem como a métodos geométricos, como o da costruzione 

legittima .239  

                                                
238

 Brunelleschi teria proferido esta afirmação segundo o relato de Mariano Taccola: citado 
por Kemp, (1978, p.134). Hockney (p.236) adiciona esta passagem na segunda edição do seu livro. 

239
 Sobre a personalidade de Bruneleschi e das circunstâncias que rodearam a sua descoberta 

veja-se a análise de Kubovy (1986, pp.32-8). 
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Quanto à conotação da óptica com magia, o argumento parece-nos 

desajustado. Certamente que para o homem do séc. XV as projecções ópticas 

podiam causar surpresa e encantamento prestidigitatório mas, uma vez percebida 

a origem da ilusão, imediatamente se compreenderia que a sua causa assentaria 

em fenómenos naturais provenientes de espelhos ou lentes, e não em números de 

feitiçaria. Ainda que eventualmente esses fenómenos não fossem totalmente 

compreendidos, não haveria razão para supor que a utilização de projecções 

ópticas pudesse ser encarada com desconfiança ou condenação, ao ponto de se 

evitarem referências escritas sob pena de perseguição ou castigo. Além do mais, 

este argumento de Hockney entra em contradição quando é o próprio que cita 

referências a projecções ópticas similares às da câmara obscura em textos sobre 

óptica desde a Antiguidade (Óptica de Euclides e de Ptolomeu) até à Idade Média 

(Opticae Thesaurus de Alhazen e trabalhos de Witelo ou Roger Bacon). Apesar 

de não se conhecerem textos fundamentais sobre óptica do séc. XIII até ao séc. 

XV, as bases para a compreensão de imagens projectadas estavam disponíveis à 

luz dos conhecimentos herdados pela tradição medieval e Antiga. Portanto, não 

acreditamos que o aparecimento tímido e tardio após este hiato temporal se deva a 

um eventual receio em abordar temas reprimidos.  

Assim, restam-nos duas conclusões: ou as referências não se encontram, 

porque simplesmente a probabilidade de alguma vez o cenário de Hockney ter 

acontecido é demasiado baixo e, portanto, as suas propostas não passam de teorias 

sedutoras, mas baseadas em mistificações; ou o recurso à óptica podia ter 

acontecido, mas a falta de provas teria de ser justificada por outras razões ou, 

então, apontadas outras causas para o secretismo. Pensamos que talvez a resposta 

se situe algures no meio destes dois extremos. Uma explicação que não deve ser 

liminarmente descartada é a de que a utilização de métodos ópticos pudesse ser 

conotada com algum tipo de rebaixamento do valor artístico. Tais técnicas podiam 

ser vistas como vulgares, porque eram susceptíveis de ser acessíveis ao comum 

dos mortais, dispensando a mestria do trabalho artístico. O esclarecimento que 

Alberti faz no seu tratado em defesa do seu  velo (Cfr. nota 231) parece atestar 

esta percepção dominante. Mesmo sabendo que todo o trabalho criativo e toda a 

competência artística não se resume à utilização de dispositivos ópticos, nenhum 

artista deveria querer correr o risco de ser acusado por diminuição de talento. Ao 
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contrário, os métodos geométricos seriam fruto de um saber racional e de uma 

inteligência estruturada, cuja aplicação à pintura seria um sinal de valorização, 

erudição e ciência no trabalho do artista. 

 

3- A precedência da óptica 

Regressemos ao ponto essencial onde tínhamos ficado: a nossa convicção de que 

o procedimento de Bruneleschi na dedução dos princípios geométricos inerentes à 

perspectiva decorre da sua observação de uma imagem opticamente projectada. 

Ou seja, o que precede o modelo geométrico da representação em perspectiva é o 

modelo óptico. E, a única imagem projectada que lhe terá servido de inspiração só 

pode ter vindo de uma câmara obscura. 

A tese do modelo óptico para a origem da perspectiva que Hockney apresenta 

não é, contudo, inédita. Em 1990 Shigeru Tsuji apresenta num artigo240 aquela 

que nos parece ser a tese mais coerente e fundamentada sobre o eventual método 

que terá levado à obtenção de uma imagem projectada. Tsuji defende que 

Brunelleschi chegou à representação do painel do Baptistério de S. Giovanni 

usando uma câmara obscura sem lente, do tipo pinhole. Os conhecimentos 

disponíveis sobre o fenómeno da câmara obscura eram comuns na altura, 

existindo inclusive referências a imagens projectadas através de aberturas “do 

tamanho da rolha de um barril” (Cfr. Tsuji 1990, p. 278 e n.5). Brunelleschi terá 

improvisado um espaço obscurecido entre as portas da catedral de St.ª Marie del 

Fiori e, após várias experiências usando projecções com diferentes diâmetros de 

diafragmas e com os ajustamentos necessários terá montado o painel no dito 

espaço, à frente da pequena abertura apontada para o Baptistério, de modo a obter 

a projecção deste sobre uma superfície branca. A nitidez da projecção teria 

permitido traçar com o máximo rigor um desenho com todos os detalhes 

                                                
240

 “Brunelleschi and the Camera Obscura: The Discovery of Pictorial Perspective”. Veja-se 
Tsuji 1990. Tsuji referencia 21 estudos dedicados só à questão da interpretação do painel de 
Bruneleschi, começando em 1924-25 (E. Panofsky) e terminado em 1987 (H. Damisch). Em todos 
eles prevalecem com mais ou menos variações as teses já citadas (veja-se nota 232). Em nenhum é 
sugerido a câmara obscura. 
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F i g .  94  —  U m do s  e squ em as  de  T su j i ,  pa ra  i l us t r a r  o  u s o  da  c âm ara  ob sc u ra  na  c onc ep ção  

da  pe r spe c t i va  n a  ta vo l e t ta  da  p r i m e i ra  d em ons t raç ão  de  Bru ne l l e sch i .  xciv  

necessários. A pintura e acabamento seria feita posteriormente em atelier. Tsuji 

faz a reconstituição dos vários passos envolvidos, com dados técnicos detalhados 

que confirmam a descrição narrada por Manetti (a inversão da imagem adequada 

ao visionamento no espelho, as dimensões reduzidas da tavoletta, os ângulos 

visuais deduzidos, as distâncias do foco e plano de projecção, etc.). Depois de 
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confrontar o seu com os outros métodos conclui que para reproduzir a imagem de 

uma cena real os artistas escolheriam seguramente o meio mais expedito; “a 

conveniência prevalece sempre sobre a inconveniência” (ibidem, p. 288). 

Questiona-se agora, porque não terá sido usada uma câmara com lente, que 

produz imagens incomparavelmente mais luminosas e nítidas? Só podemos supor 

que tal facto se deva à ideia errónea de que a câmara obscura com lentes só 

aparece muito mais tarde no séc. XVI. Mas, recordemos, a câmara obscura não é 

um modelo patenteado, ou produto de fabrico. É, antes de tudo isso, um fenómeno 

natural, composto por um espaço escuro e um orifício. Se nesse orifício existir 

uma lente tanto melhor. E, na época em que estamos a falar, Brunelleschi 

dispunha das lentes que desejasse, com qualidade suficiente para fazer uma 

projecção nítida e luminosa do tamanho da Tavoletta. Como já referimos 

anteriormente (p. 138 e seguintes), a tecnologia do vidro e dos óculos estava já 

implantada em Itália, pelo menos desde 1280. Os frescos Tommaso da Modena 

pintados em 1352, em Treviso (veja-se Fig. 37, em cima) onde estão 

representados diversos tipos de lentes testemunham este facto incontornável.241 

 

 

* 

 

 

A revisão pelo episódio que marca a origem da perspectiva serviu-nos para 

sublinhar a nossa convicção na precedência de um modelo óptico que inspira o 

modelo geométrico. Independentemente do dispositivo usado, não estamos a 

defender qualquer prevalência de um sobre o outro. Tanto um quanto outro têm 

virtudes e limitações. O artista que queira fazer um desenho rigoroso em 

perspectiva do Baptistério de S. Giovanni não vai certamente tirar a medida dos 

                                                
241

 Florença era um dos centros mundiais da óptica e sabe-se que nesta cidade os artesãos 
ligados ao fabrico de lentes e óculos eram muito abundantes (só entre 1413 e 1562  havia 
registadas em Florença, ao todo, 52 oficinas de fabrico de óculos), por isso, Bruneleschi teria à sua 
disposição, se quisesse, a tecnologia necessária para projectar com uma lente convexa imagens  no 
interior de uma câmara obscura (veja-se, em particular, “Spectacle Makers Active in Florence 
(1413-1562)”, Ilardi 2007, pp. 253-256 e passim). 
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pontos de todos os seus elementos, para os representar em planta e alçado, para 

depois  finalmente calcular a intersecção da imagem resultante em perspectiva. 

Isto é simplesmente uma mistificação que tem persistido incompreensivelmente 

acerca de um dos episódios mais significativos da história da representação. Uma 

projecção óptica, uma transparência no velo ou um qualquer outro método similar 

a estes resolvem rapidamente o assunto de forma tão ou mais rigorosa. 

Acreditamos que a projecção óptica é a mais marcante, reveladora e eficaz para se 

ter chegado à dedução dos princípios geométricos da perspectiva. Este quadro 

pode ressoar a blasfémia para alguns, mas é a navalha de Occam quem o diz. Da 

mesma forma o artista que queira fazer o desenho de uma cidade ideal usa a 

construção legitima geométrica da perspectiva. O modelo óptico e o modelo 

geométrico da perspectiva complementam-se, porque, no fundo, se equivalem. 

Mas estes dois modelos que estiveram aqui em confronto a propósito da 

primeira veduta da história da perspectiva, estabelecem igualmente uma cisão no 

modo de representar. Uma cisão que significa, como observaremos mais adiante 

também a propósito de outras vedute, duas atitudes distintas perante os registos da 

representação: entre o que é reprodução e o que é recriação. 
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4ª PARTE 

Da Visão Objectiva ao Olhar Subjectivo (I) 

Dois casos de estudo: Canaletto e Ingres 
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Visão e olhar. Objectivo e subjectivo. Estes termos, aparentemente antagónicos 

quando se põe em confronto a realidade visível e a realidade visualizada, tornam-

se problemáticos quando os aplicamos à representação por imagens. Desde logo, 

porque estas duas realidades são consubstanciadas em imagens: desenhos, 

pinturas, esculturas. E, desde logo, porque as imagens são falsas, enganadoras, 

ambíguas. Não possuem valor de verdade. Objectivo e subjectivo referem-se à 

representação, portanto. Ou melhor, ao adjectivo que pretende qualificar a forma 

pela qual uma realidade é representada, por um lado, segundo um certo padrão de 

verosimilhança, credibilidade e aceitabilidade ou, por contraponto, segundo uma 

perspectiva singular, pessoal, reflectindo um mundo próprio e uma dimensão que 

tende a fugir, precisamente, à padronização. Visão e olhar parecem igualmente 

corresponder a essa categorização que vai da objectividade à subjectividade. Mas 

também, da que oscila entre um quadro de referência, um programa conceptual — 

uma visão do mundo — e um olhar descomprometido, livre, particular. Os 

desenhos com dispositivos ópticos constituem, em tese, o lugar de confluência e 

de confronto entre estas duas atitudes perante a representação. Por um lado, 

preconizam um tipo de visão que decorre de uma ideia de reproduzir ou de gravar 

directa e objectivamente os dados visuais da realidade. Por outro, só o podem 

efectivar com a intervenção da mão e do gesto subjectivo do desenhador. E, acima 

de tudo, da capacidade deste em discernir que marcas deve imprimir sobre a folha. 

Ou seja, do seu olhar. 

 

Os dois casos que abordaremos nesta quarta parte do trabalho — Canaletto e 

Ingres — procurarão, precisamente, reflectir o confronto entre essas duas 

dimensões: a da visão objectiva em contraponto com o olhar subjectivo. E 

fazemo-lo, elegendo duas modalidades de visão, decorrentes de dois dispositivos 

sintomáticos de épocas profundamente marcadas pelas alterações do olhar ao 

nível da representação e da visualidade: a câmara obscura, no contexto da época 

das luzes, e a câmara lúcida na aurora da revolução fotográfica. Apesar de haver 

literatura escrita sobre a relação da óptica na obra dos dois autores, principalmente 

no caso de Canaletto, há, ainda assim, muitos pontos de debate que permanece por 
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reflectir e muitas questões em aberto que importa abordar. Em particular no caso 

de Ingres. Os historiadores são muito cautelosos; gostam de provas escritas 

irrefutáveis e suspeitam das abordagens que interrogam directamente as próprias 

obras. E é, sobretudo, esse caminho que nos propomos fazer: cruzar a 

investigação que já existe com a análise visual directa do conteúdo formal das 

imagens destes autores. Assim, acreditamos que a visão implícita nos dois olhares 

que ambos nos dão, justifica esta revisitação.  

Os desenhos de Canaletto e de Ingres acompanham, evolutivamente, o 

espírito de um período: o do período das luzes, com um gradual interesse pelo 

registo detalhado e a correcção racional na representação, o do naturalismo, no 

modo preciso e singular como a natureza é observada e ainda o do Grand Tour, 

com o nascimento do souvenir, da reportagem, no gosto pelo registo factual. 

Vedute e poutraits apresentam-se, assim, como dois géneros que dão conta de 

diferentes vias de captação de semelhanças e deste desejo de record (no duplo 

sentido de gravar e recordar) — “eu estive aqui”; “esta era a vista”; “este sou eu” 

—, tanto o espaço físico do lugar, quanto o da presença do rosto e do corpo; e em 

ambos os casos a particularidade e identidade dos respectivos objectos. Géneros 

que, no espírito desta época, apresentam-nos imagens cujo olhar poderia ser 

caracterizado como o do “fotógrafo antes do aparecimento da fotografia”. É, 

pois, no contexto deste desígnio que o olho artificial se assume como ferramenta 

fundamental nessa ambição de reproduzir a natureza. Primeiro a câmara obscura e 

depois a câmara lúcida. Mas, mais que ferramentas auxiliares na representação, 

são ferramentas epistemológicas que apresentam uma visão objectiva da realidade 

que tem de ser posta em confronto com o olhar subjectivo do desenhador. 

No caso de Canaletto a relação com a câmara obscura é revista à luz de uma 

série de desenhos existentes no caderno de Veneza conhecido por Quaderno 

Cagnola. No caso de Ingres, parte-se da hipótese do uso da câmara lúcida nos 

retratos desenhados para, incidentalmente, explorar a relação paralela de alguns 

destes com uma série particular de vistas desenhadas de Roma. Há, portanto, dir-

se-ia, uma ligação entre os dois géneros, não tanto pelas ferramentas que neles 

estão envolvidos, mas mais no tipo de olhar implicado a propósito de cada um 

deles. Retratos e vedute convocam a questão da conformidade, da comparação,  da 

similitude mais que em qualquer outro género: a identificação de uma topografia 
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ou de uma fisionomia, ou a parecença com um lugar ou com um rosto, são 

aspectos determinantes neste tipo de representação, constituindo, por isso, um 

derradeiro teste de semelhança 

 

Foram consultados os desenhos de Canaletto e de Ingres relativos 

respectvamente a cada um dos dois casos de estudo abordados.242 

 

 

 

 

                                                
242

 O nosso estudo in loco dos desenhos do caderno de Canaletto só foi possível graças ao 
generoso apoio da directora do Gabinetto dei disegni e stampe Gallerie dell'Accademia, Doutora 
Annalisa Perissa Torrini e da colaboração da responsável pelo restauro e conservação dos 
desenhos, Doutora Loretta Salvator, que possibilitaram o seu manuseamento e a sua análise 
exaustiva bem como a permissão de fotografar alguns detalhes do álbum. A elas o nosso 
reconhecido agradecimento. 

De igual forma, expressamos o nosso caloroso agradecimento a Florence Vigneur, 
conservadora do Musée Ingres, pelo seu acolhimento, as ideias partilhadas e pela permissão de 
fotografar um conjunto significativo de desenhos no âmbito da nossa estadia no Musée Ingres em 
Montauban, que muito beneficiou o presente estudo sobre este artista. A nossa pesquisa aqui pôde 
comprovar directamente ao vivo muitas das características dos desenhos de Ingres, nomeadamente 
as das paisagens do seu período italiano e da chamada série do “caderno dos pontinhos”. 





 

 

X.  Desenhar com a câmara: Canaletto e o 

Quaderno Cagnola 

O caso de estudo relativo a Giovanni Antonio Canal, dito Canaletto (1697-1768), 

que aqui convocamos a propósito da relação entre câmara obscura e desenho, 

reporta-se a uma série de esquiços extraídos do seu álbum de desenhos 

venezianos, pertencente à colecção da Gallerie dell’Accademia di Venezia, 

comummente conhecido por Quaderno Cagnola. O caderno apenas teve a atenção 

dos estudiosos em 1948 quando o mesmo foi adquirido pela Gallerie, após doação 

de Don Guido Cagnola, o seu último proprietário. Mas a informação mais remota 

da sua existência reporta-se a 1840 a quando do processo da sua autenticação 

pelas autoridades da Academia de Belas-Artes veneziana.243 Porém, o 

conhecimento público destes desenhos suscitaram uma atenção mais generalizada 

só em 1958 quando foi publicada a edição fac-similada e anotada do original por 

Terisio Pignatti (1958). Quase quarenta anos mais tarde, uma nova edição (Sciré 

1997), revista e com uma definição impressa mais precisa, com versões em 

italiano, inglês e francês veio definitivamente consolidar a sua divulgação. 

A questão central — e a mais polémica — que este importante volume de 

desenhos suscita prende-se com a eventual utilização da câmara obscura por 

Canaletto na execução dos mesmos. O debate em torno desta questão iniciou-se 

logo com a edição de Pignatti (1958) que refutava liminarmente a sua utilização, 

seguido no ano seguinte do ensaio de Decio Gioseffi (1959) dedicado  

                                                
243

 Processo foi encabeçado pelos peritos Emanuele Cicogna, conselheiro da Academia, 
Tranquillo Orsi professor de perspectiva e sobretudo Giuseppe Borsato, professor da Academia 
veneziana, que atesta a autenticidade dos desenhos do volume numa declaração na página 3v 
(verso) e com o seu carimbo pessoal em todas as folhas do Quaderno. Em 1842 Cicogna dá notícia 
da existência do caderno numa pequena nota de publicação em Inscrizioni veneziane (Cfr. Sciré 
1997, p.13 e n.8). Só depois da doação em 1948 é que o Quaderno começou a ser verdadeiramente 
objecto de estudo (veja-se, adiante, na nota 244, algumas das referencias iniciais). 
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F i g .  95  —  A spe c to  do  Q ua de r no  de  Ca na l e t to .xcv 

especificamente a este assunto, advogando a posição oposta, de que a grande 

maioria dos desenhos foram de facto executados com uma câmara obscura. No 

seu estudo, Gioseffi empreende uma análise sistemática e muito completa do 

Quaderno, sugerindo reconstituições dos métodos de Canaletto para desenhar 

com a câmara, avançando argumentos que nos parecem muito coerentes e, alguns 

deles mesmo, definitivos. Depois deste primeiro debate surgiram vários estudos 

esparsos dedicados ao Quaderno, uns corroborando as teses de Gioseffi, outros 

defendendo uma posição inconclusiva, outros ainda tentando conciliar 

argumentos. Pignatti (1970) acabaria, finalmente, por rever a sua posição e aceitar 

o fundamental da tese de Gioseffi sobre a utilização da câmara obscura. André 

Corboz (1985) defende, talvez, a posição mais céptica relativamente ao uso da 

câmara obscura, questionando nuns pontos, e refutando noutros, grande parte dos 

pressupostos até então adquiridos em torno do tema.244 Quanto a nós, o balanço 

                                                
244

 De entre uma série extensa de estudos dedicados a este debate em torno do Quaderno de 
Canaletto, Pignatti 1958, Gioseffi 1959, Corboz 1985 e Sciré 1997 constituem as principais 
referências que, de entre outras, consideramos para o nosso trabalho. Não podemos deixar de 
referir, porém, uma série de contributos que são usualmente citados, mas aos quais não tivemos 
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parece-nos, todavia, pender para o principal corpo de fundamentação de Gioseffi, 

o qual seguiremos em grande parte. Analisaremos adiante as várias posições e as 

questões ópticas envolvidas. Por agora, detenhamo-nos primeiro no objecto em si. 

 

                                                                                                                                 

acesso: R. Pallucchini, “Un Libro di Schizzi di Canaletto Regalato alle Gallerie dell’Academia di 
Venezia”, Arte Veneta, 1948, p. 173; V. Moscini, “Il Libro di Schizzi del Canaletto” Arte Veneta, 
1950; R. Pallucchini, “Il Libro del Canaletto”, Arte Veneta, XII, 1958, p. 236; G. Arnolds, “Das 
Venezianische Skizzenbuch von Canaletto”, Zeitschrift für Kunstgeschichte; XXII, 1959, pp. 57-
59; C. L. Ragghianti, “Procedimento del Canaletto”, Selearte, nº42, pp. 33-49; R. Oertel, “Das 
Venizianische Skizzenbuch...”, Kunstchronik, XIV, 1961, pp. 33-49; (recensão de títulos referidos 
em Chiari & Sonino, 1984).  
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1- O caderno de Canaletto 

O Quaderno Cagnola é um volume composto por 148 páginas com desenhos de 

vistas de Veneza — apontamentos gráficos, esboços e notas, indicações 

topográficas de vários locais —, uma recolha de campo, em bruto, de carácter 

documental, funcionando certamente como material mnemónico e descritivo, 

destinado ao apoio no trabalho de estúdio, nomeadamente para a construção e 

composição das vedute venezianas. As folhas, em papel vergé medem 230x170 

mm e, apesar de gastas pelo tempo e pelo uso, possuem um bom volume ao toque 

e um corpo denso. Os desenhos foram executados directamente nas folhas já 

encadernadas do álbum,245 não necessariamente numa ordem linear crescente, 

reforçando portanto o seu carácter funcional descomprometido de ferramenta de 

campo. As páginas são numeradas de 1 a 74 na parte frontal (recto), no canto 

superior direita de cada folha. Porém, esta numeração foi adicionada 

posteriormente, não reflectindo a evolução dos desenhos no caderno ao longo do 

tempo. Geoseffi (1959, p. 50) acredita que o grupo central do Quaderno foi 

cronologicamente executado de trás para a frente. Na realidade, existem grupos de 

páginas invertidas e sequências alternadas que indiciam uma atitude relativamente 

displicente face ao objecto, encarado, sobretudo, enquanto instrumento de suporte 

para registo dos esquiços. A capa e lombada do volume também é posterior, com 

uma encadernação exterior a couro do séc. XIX, mas mantendo a paginação e 

cosedura das folhas, que permanece a original (Scriré 1997, p. 13, n1 e2). Este é 

um dado importante a reter, pois existe uma substancial diferença operativa, ao 

nível do suporte, entre desenhar sobre um caderno ou desenhar em folha solta; 

diferença que se torna ainda mais significativa, se ponderarmos o envolvimento de 

um dispositivo como a câmara obscura. Outro dado relevante a referir é o de que 

as folhas são relativamente espessas para uma caderno deste tipo, tolerando bem 

desenhos executados na frente e no verso da mesma página, mesmo naqueles com 

anotações a tinta. A maioria das transposições ou sobreposição de algumas marcas 
                                                

245
 A observação dos desenhos nas páginas permite peremptoriamente confirmar este dado 

relevante. Veja-se igualmente Gioseffi (1959, p. 11 e ss.) e Sciré (1997). 
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visíveis entre recto-verso ou vice-versa devem-se à transmutação posterior de tinta 

por acção do tempo. Pela observação directa que pudemos testemunhar, a 

qualidade física do papel —  folhas que se apresentam com fibra encorpada, 

apesar de maleáveis e macias ao toque, com uma gramagem estimada superior a 

150g, levemente texturado com as estrias paralelas típicas do papier vergé — não 

é suficientemente translúcida de modo a permitir que se possam traçar  linhas a 

partir de uma imagem projectada por baixo da sua superfície. Como seria o caso 

se se usasse uma câmara obscura de visor, com ecrã de vidro translúcido ou 

esfumado,  semelhante, por exemplo, à câmara com a inscrição “A. Canal” que 

existe no Museu Correr — (voltaremos a este ponto mais adiante). No conjunto 

do volume, existem 10 páginas em branco e 16 com desenhos avulsos no início e 

no fim que não se enquadram, pelas suas características estilísticas, gráficas e até 

temáticas, no núcleo central de esquiços que constitui o caderno. Na realidade, 

este núcleo central — que coincide com o objecto da nossa investigação — 

compreende 124 páginas seguidas, entre a página Q10v e a Q72. 

Os meios gráficos usados denunciam um modo de registo que 

invariavelmente obedece a um processo a dois tempos. Num primeiro momento, 

um apontamento mais impressivo ou exploratório a grafite, e em alguns desenhos, 

incluindo traçados a lápis vermelho ou sanguínea; alguns desenhos permaneceram 

simplesmente neste estado, e nalguns casos pontuais (páginas Q64 a Q72) a 

marcação das formas foi feita com linhas auxiliares a régua. Num segundo 

momento, (visível na grande maioria dos desenhos) há uma repassagem das 

marcas a grafite e sanguínea com traços de aparo de pena ou de metal, a tinta 

sépia, provavelmente com o intuito de tornar mais visível, definido e legível o 

registo feito no primeiro momento (Fig. 96). Ainda assim, não é seguro que o 

primeiro momento correspondesse a um esboço provisório e o segundo ao 

delineamento clarificador; os traços a tinta sobre a grafite não se resumem a um 

simples decalque mas adicionam invariavelmente fantasia e criatividade sem 

contudo, em muitos casos, acrescentarem informação relevante. Dir-se-ia que a 

revisitação do primeiro registo pelos traçados a pena teriam não só como função 

tornar mais definitivos os delineamentos mas também constituiriam um exercício 

assertivo de confirmação das formas desenhadas. Voltaremos a este ponto mais  
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F i g .  96  — Q ua t r o  asp ec to s  de  i n te r ven çõ es  g r á f i ca s  d i s t i n ta s  na s  pág i nas  d o  Q uad e rn o .  

P r i me i ro  u m  apo n t am en to  a  g ra f i t e  (po r  v eze s  co m r égua )  (Q 63  e  Q 6 9 ) ;  d epo i s ,  u ma  

repa ss age m  a  t i n ta  sép i a  c o m ap a ro  de  me ta l ,  (po r  v eze s  ta mbé m co m l á p i s  ve r me l ho  /  

sang u í nea )  (Q 36 v ,  à  e sq . )  o u  de  pen a  (Q 50 v ,  à  d i r . ) .xcvi 

adiante. Em termos globais, a expressão gráfica denotada nestas páginas variam 

entre as vistas traçadas de forma espontânea e descomprometida, possuindo um 
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carácter muito directo, de recolha impressiva e as que são redesenhadas e 

metodicamente acrescentadas com material visual e anotações necessárias para 

posterior aproveitamento. 

 

Assim, a primeira impressão que se destaca do Quaderno de Canaletto é a de 

que estamos perante um álbum que é indubitavelmente um “caderno de campo”, 

contendo material de apoio para a elaboração das suas famosas vedute: um 

levantamento feito por desenhos de observação, cobrindo vários lugares e 

edificações de Veneza, executados num estilo linear imediato, variando entre o 

registo a traço cru, descomprometido, pouco sofisticado e o esboço com 

sobreposição de meios riscadores diferenciados, onde encontramos representações 

marcadamente descritivas, oscilando quer numa tendência para o excesso de 

indicações informativas, quer para a simplificação e o traçado esquemático. Em 

suma, uma recolha de informação visual de carácter documental que o ajudaria 

mais tarde, em estúdio, a refrescar a sua memória no trabalho de concepção e 

construção das representações dos espaços em causa.  

Uma das características mais notórias do núcleo principal de páginas do 

Quaderno que já atrás referimos, e por ventura a mais excêntrica num objecto 

desta natureza, é a de que é possível identificar claramente conjuntos de desenhos 

que se referem a uma mesma vista ou lugar, captados e registados contínua e 

sequencialmente ao longo de pares de páginas, correspondentes às duas folhas 

contíguas do caderno quando aberto e que prosseguem nas seguintes (veja-se o 

exemplo da Fig. 97). Ou seja, se estes conjuntos de folhas fossem montadas e 

reconstituídos na sua sequencialidade definiriam uma panorâmica ou vista geral 

do lugar que foi objecto do levantamento parcelar ao longo de uma sucessão de 

páginas desenhadas. Os desenhos agrupam-se dois a dois para comporem séries 

que variam entre 4 até 12 páginas de visão panorâmica de um lugar. Ao todo, ao 

longo deste núcleo central do Quaderno existem 16 sequências bem definidas que 

fazem o levantamento de outros tantos lugares, dos quais faremos a análise mais 

adiante.  

Nem sempre as sequências parecem evidentes. Primeiro, porque se 

desenvolvem ao longo de páginas diferentes, em frente e verso. Mas, sobretudo, 

porque definem quase sempre um percurso em visão dinâmica: uma sucessão de  
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F i g .  97  — S equê nc i a  d e  pág i n as  d ese nhad as  d o  Q uade rno  (Q 16v /Q 1 7 ,  Q 15v /Q 1 6  e  

Q 14v /Q 1 5 )  co b r i n do  u ma  v i s t a  do  Can a l  G ran de  do  pa l á c i o  M onc en i go -G a mba ra  ao  ca i s  d e  

San  V i da l .xcvii 

olhares (vistas?) que se podem tomar sobre um determinado local de Veneza. 

Sobre um local, mas com vários pontos de vista ou captação sobre o mesmo. 

Muitas vezes a sequência de desenhos parece um story-board de planos em 

traveling, em zooming ou em paning, percorrendo horizontalmente uma linha de 

edifícios, aproximando-os quando estes começam a perder definição e escala, 

sincopando a sequência com saltos de tamanho, posição ou de ponto de vista, mas 

estabelecendo sempre indicadores ou sinais para a sua continuidade. Canaletto usa 

uma codificação própria para estabelecer estas continuidades, recorrendo para isso 

a inscrições, setas ou marcação de sinais específicos que, por exemplo, podem 

significar: “colar este desenho com aquele a partir deste ponto” ou “alinhar a 

altura deste edifício com a deste”; ou ainda, “arrastar esta fachada para aqui e 

continuar” (Fig. 98). Um sistema engenhoso, mas eficaz, quando numa fase 

ulterior se torna necessário proceder à remontagem completa de todo o conjunto. 

A ideia de que o caderno é o ponto de partida para trabalho subsequente, 

encontra confirmação quando, efectivamente, reconstituímos os esquiços 

parcelares desenhados ao longo das páginas centrais do Quaderno, nas 16 vistas 

globais que elas subentendem. Vistas essas, que exibem o mesmo enquadramento 

ou estrutura compositiva que iremos ver replicadas noutras composições 

independentes. Efectivamente, aquilo que se viria a confirmar é que, todas estas 

sequências funcionaram como matriz para serem transferidas e reelaboradas num 

registo mais definitivo que daria origem a uma veduta num desenho autónomo 

mais acabado, numa gravura ou, enfim, numa pintura. Esta é, aliás, a sequência 

típica na metodologia de trabalho de Canaletto. As suas pinturas são, neste 

sentido, um exemplo característico de imagens desenhadas: muito do que  
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F i g .  9 8  — Mar ca s ,  es que ma s  e  i ns c r i çõe s  de  l i ga ção  en t re  os  e l e men to s  d ese nhad os  nu ma  

sequ ênc i a .  ( 1  e  2 )  En t r e  fo l h as  d i fe r en tes :  Q 12  [ “ l a ca  a  me zo ”  ( un i r  ao  me i o ) ]  e  Q 10 v  [ “ l a c a  
a  m ez o ”  (un i r  a o  me i o ) .  ( 3 )  En t r e  p ág i na s  d i f e ren te s :  Q 4 8 -Q 47 v  [ “ a l t o . . .c om e . . .qu es to ”  ( a l t o  

co mo  es te ) ] .  ( 4 )  Na  me sm a  pág i n a :  Q 5 6v -Q 57  [ “q ues to ”  ( es te ) ] .xcviii 

encontramos em múltiplas vedute pictóricas pode ser invariavelmente identificado 

também em registos gráficos de diversas naturezas, como desenhos mais 
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elaborados ou mais espontâneos, ou ainda nas transcrições para gravura. Desta 

forma, os esquiços do Quaderno revelam-se como um material impar primordial 

no qual testemunhamos a origem de todo o processo. Material esse que representa 

a fonte documental que deriva, posteriormente, num processo de reinterpretação, 

síntese ou acrescento, com eventual reorganização espacial e compositiva do 

conjunto. 

Um número significativo de vedute oriundas das séries do Quaderno 

encontra-se hoje no castelo de Woburn Abbey, pertencentes à colecção privada da 

Família Russell e dos Duques de Bedford. Existem neste espaço 21 pinturas de 

Canaletto, 14 das quais com relação directa com as vistas do Quaderno. As 

pinturas foram encomendadas pelo 4º Duque de Bedford em 1731 durante o seu 

Grand Tour, por intermédio de Joseph Smith (1682-1770), o agente e principal 

angariador de Canaletto e futuro cônsul inglês em Veneza. Mas existem 

igualmente várias vistas do Quaderno que são reproduzidas em novas versões 

como desenhos autónomos acabados, a maioria deles no Windsor Castle, na Royal 

Collection, em Londres, ou em desenhos preparatórios destinados a serem 

transferidos para a série de gravuras com a compilação de vistas de Veneza 

publicado em 1735 sob o título Prospectus Magni Canalis Venetiarum, e passadas 

a água-forte pelo colaborador de Canaletto o gravador António Visentini (1688-

1782).246 O  álbum de desenhos deste conjunto está também em Londres, no The 

British Museum.247 A data de execução do Quaderno é incerta. Mas, atendendo 

ao cruzamento dos indicadores acima referidos — data de encomenda das 

pinturas, desenhos preparatórios e material impresso —, situa-se certamente em 

torno de 1730.248 

                                                
246

  A série de 38 pranchas de 405x555, foi iniciada em 1728 e gravada em data anterior a 
1735. Foi publicado por Joseph Smith (Veneza: 1735), sobretudo para ser difundida em Londres. 
Uma versão mais alargada foi posteriormente publicada por Giambattista Pasquali, em 1742   e 
outra ainda em 1751, sob o título Urbis Venetiarum prospectus celebriores (Veneza: 1742, 1751). 
Cfr. Kowalczyk 2005, p.266 e ss. 

247
 45 desenhos preparatórios também da autoria de Visentini (segundo Canaletto), a pena e 

tinta sépia, com 379x528mm para as gravuras da edição de 1742. Londres, Britsh Museum (inv. 
BM 1948.7.4.1-45). Cfr. ibem. 

248
 Gioseffi refere um estudo de Rodolfo Palluchini (Arte Veneta, ann.II, 1948) onde este 
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2- Vistas e desenho à vista 

Quer a sucessão interligada dos enquadramentos escolhidos, quer o carácter 

gráfico de um traço rápido, esboçado e directo, corrobora a ideia de que os 

desenhos foram executados in situ, directamente diante do objecto. Ideia reforçada 

pelo facto de que, não raras vezes, aparecem anotações escritas sobre indicações 

de cor, luz, número e tamanho de elementos arquitectónicos, como janelas ou 

colunas, ou ainda referências toponímicas referentes aos sítios e edifícios 

representados. Esta convicção é, aliás, legitimada por um testemunho do pintor 

Alessandro Marchesini (1664–1738), contemporâneo de Canaletto, relativamente 

ao seu método de trabalho: “o senhor Antonio Canal vai sempre aos lugares e 

forma tudo a partir do real”.249 Haskell (1956) refere que estas referências 

provam que, pelo menos no início da sua carreira, enquanto a pressão das 

encomendas ainda não o pesava muito, Canaletto era um pintor de “ar livre”. 

Contudo, somos levados a crer  que esta leitura se refira mais ao trabalho de 

desenho (recolha de esboços e material documental) do que propriamente ao de 

pintura em “plein air” em sentido estrito; apesar de Marchesini referir 

“dipingendo” ou “dipinge sopra il loco”, acreditamos que a sua ênfase procure 

sobretudo ilustrar o contraste entre o método de trabalho de Canaletto e o do 

Lucca Carlevarijs, com o intuito de sublinhar a superioridade do registo verista do 

novo pintor em ascensão sobre o veterano vedutista de Veneza, digamos, mais 

inventivo. Segundo Marchesini, o trabalho ou o desenho à vista parece conferir, 

aqui, um atestado de autenticidade e veracidade indubitavelmente superior ao 

trabalho produzido pela “mente imaginária na solidão do estúdio do pintor”. 250 

                                                                                                                                 

justifica um lapso de tempo nunca para além do decénio 1730-40. Pignatti (1958), por seu turno, 
defende que os desenhos foram executados em data anterior a 1730, e a maior parte, seguramente, 
posterior a 1728. 

249
 A referência faz parte da correspondência de Marchesini com Stefano Conti [Biblioteca 

Governativa, Luca] intermediário deste na encomenda de quatro pinturas a Canaletto: “Il Sig.r Ant. 
Canal (…) va sempre sul loco e forma tutto sul vero” (Haskell, 1956, p. 298). 

250
 Mais adiante Marchesini sublinha a diferença “...non con l’immaginaria mente nelle solie 

stanze de Pittori come pratica il S. Lucca...” ou “...e non a ideia a Casa come fa il S.Lucca...” 
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F i g .  99  —  A  mes m a  p ra ça  de  San  Mar co ,  d i l a tad a  e  co mp r i m i d a . xcix 

Não obstante, este facto — o de Canaletto partir do desenho à vista — é tanto 

mais intrigante, quanto sabemos que, pelo contrário, grande parte das vedute 

pictóricas de Canaletto resultam não de uma reprodução directa dos lugares, mas 

da sua reelaboração em estúdio, representando uma Veneza mais imaginada do 

que objectivamente observada, resultado de uma complexa recriação compositiva 

do espaço e da perspectiva real. Pontos de vista impossíveis, massas 

arquitectónicas alteradas, espaços dilatados ou comprimidos. Nas distorções 

espaciais da Veneza canalettiana, adivinham-se várias razões: por vezes, 

correspondem a uma obsessão descritiva que, querendo pôr o máximo de 

informação visual de um dado lugar numa composição, sacrifica a verdade 

topográfica desse lugar; por vezes, com o mesmo intuito, sacrifica a verdade 

perceptiva, deformando a perspectiva, ou apresentando um espaço alongado ou 

multifacetado, reconstruído através da colagem de várias vistas parciais; por vezes 

ainda, há alteração de proporções e elementos pelo simples critério formal e 

compositivo; por vezes, enfim, há a vontade de efectivamente criar um espaço  

imaginário a partir do real, num espectro que vai da veduta mais ou menos 

encenada à veduta ideata ou até mesmo ao capricio. André Corboz é o autor que 

mais acerrimamente defende a ideia de Canaletto como o pintor de “uma Veneza 

                                                                                                                                 

ibidem, p. 298. 



                                                                                                                                                              Desenhar com a câmara: Canaletto e o Quaderno Cagnola 

329 

imaginária”, contestando a alegada objectividade de Canaletto, contra o que até 

então se podia considerar como a  visão estabelecida de um pintor “fotográfico” 

de vistas de Veneza.251 Para Corboz, as vedute de Canaletto resultam menos de 

um olhar rigoroso e fiel dos lugares representados e mais de uma construção 

cenográfica de uma Veneza transformada pela sua recriação inventiva dos 

espaços, que conferem à sua visão uma qualidade que vai muito além da simples 

transcrição literal das topografias. Canaletto trabalhou durante cinco anos como 

cenógrafo no início da sua carreira, uma formação herdada do seu pai que, 

certamente, teve uma influência decisiva no modo como o pintor trabalhou o 

conceito de re-apresentação do ponto de vista — e por vezes dos vários pontos de 

vista — que se dão a ver nas suas vedute. Ou seja, o modo pelo qual encena as 

suas vistas. Veja-se um dos exemplos mais heterogéneos do Quaderno: o desenho 

da página 8 (Fig. 100)252. A encenação da perspectiva em causa, ampliando o 

espaço das arcadas da Procuratoria Vecchia e ao mesmo tempo retorcendo o 

espaço da Piazzetta por forma a que se possa visualizar as fachadas da Basílica de 

San Marco, da Biblioteca Marciana, do Campanário e da Procuratoria Nuova, dá 

conta de uma estratégia que se afasta radicalmente do desenho à vista, tomado no 

seu sentido tradicional. A montagem que realizámos a partir de uma série de 

fotografias tirados no local no mesmo ponto de captação tenta dar uma ideia do 

que está em jogo na recriação espacial deste desenho. Aquilo que temos aqui, 

imperceptivelmente explorado no desenho de Canaletto e toscamente sublinhado 

na montagem fotográfica, é uma dilatação perceptiva conseguida pela soma de 

múltiplos pontos de vista. No entanto, como referimos, este desenho é uma 

excepção no conjunto do Quaderno, constituindo mais aquilo que poderia ser um  

                                                
251

 Este tópico é inicialmente aflorado em Corboz 1974, para depois ser amplamente 
desenvolvido no seu trabalho de fundo, Canaletto: una Venezia immaginária (Corboz 1985). 

252
 Desenho isolado [Q8], que não se enquadra nem nas características nem nas sequências do 

núcleo central atrás referido. Gioseffi sugere que o efeito de grande-angular evidenciado nesta 
composição poderia ser explicado pela observação indirecta de uma óptica tipo olho-de-peixe (por 
exemplo, espreitando por um telescópio ao contrário). Apesar desse tipo de percepção assistida 
poder desencadear uma influência na configuração do espaço, acreditamos que, neste caso, 
Canaletto fez uso quase subversivo das leis da pespectiva linear, aproximando até um limite 
máximo os dois pontos de fuga das ortogonais horizontais  dominantes. 
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F i g .  10 0  — Co mp ara ção  en t re  d ua s  i m agen s  ( des enha da  e  fo tog ra fad a )  d os  me sm os  mo t i vos ,  

cap tad os  do  me sm o  pon to  de  o bs e rv aç ão .  c 

projecto para uma das suas composições pictóricas. Ao contrário, os esquiços do 

Quaderno correspondem a registos factuais sem qualquer alteração ou 

deformação espacial ou cenográfica. Na verdade, aquilo que o Quaderno nos 

mostra inequivocamente, é que Canaletto procedia num primeiro momento a uma 

recolha gráfica fiel e objectiva, dal vero, para depois retrabalhar este material em  
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F i g .  10 1  — T r aba l hos  d e  Can a l e t t o :  d e t a l he  d e  um a  p i n tu ra  ond e  se  vê  u m a r t i s ta  a  des enh a r  

uma  vedu ta  e  d o i s  c roq u i s  c om  v i s ta s  de  V ene za . ci 

bruto de forma inventiva e engenhosa. A única alteração notória no modo de 

captação é o já referido facto de, um mesmo espaço, ser desenhado 

continuamente, de forma fragmentada em distintos pontos de vista ao longo de 

uma sequência de páginas. 

Ora, esta é, precisamente, uma característica bastante peculiar e invulgar para 

desenhos presumivelmente feitos à mão livre, por observação directa no lugar, 

diante dos motivos reais. Diríamos mesmo que constitui um primeiro sinal 

suspeito no tipo de trabalho convencional que é espectável encontrar num caderno 

de desenhos de motivos dal vero. Imaginemos Canaletto posicionado diante da 

praça ou canal que quer desenhar: porquê repartir o varrimento do espaço e do 

olhar por uma série de pequenas folhas independentes num caderno, ainda que 

encadeados segundo uma lógica coerente? Por uma questão de detalhe ou de 

individualização das várias zonas de um lugar? Poderia ser, mas há indícios que 

descartam esta hipótese. Porquê, não desenhar a vista na sua  totalidade, numa só 
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folha de maior formato? Estas interrogações obrigam-nos a interpelar 

directamente os desenhos e a ponderar o problema subjacente do seu processo 

executório. Consideremos, desde logo, as diferenças significativas, quer na 

captação do espaço, quer na desenvoltura dos traçados, entre os esquiços da Fig. 

101 (ou mesmo o da Fig. 100) e a generalidade daqueles que aparecem no núcleo 

central do Quaderno. Diferenças que sublinham uma atitude muito distinta no 

registo diante do natural. E é neste contexto que a consideração da hipótese do uso 

da câmara obscura entra em jogo. 

Efectivamente, os desenhos sequenciais em banda podem ser explicados 

como consequência da soma dos enquadramentos limitados que a lente de uma 

câmara consegue abarcar em cada momento. Se o olhar livre do artista consegue 

num só relance abarcar a vastidão de um espaço e sintetizá-lo numa folha, o olhar 

da câmara é rígido e sincopado, necessitando de colar várias janelas para traduzir 

o mesmo espaço. Tendo, portanto, presente a premissa do Quaderno enquanto 

instrumento de recolha, de representação objectiva feita de desenhos in loco 

diante dos próprios lugares, põe-se, enfim, a questão central que originou o 

intenso debate em torno da metodologia de recolha usada: saber se os desenhos do 

Quaderno foram feitos por observação directa, “à mão levantada” e “à vista 

desarmada” ou se foram executados com o auxílio de uma câmara obscura ou, na 

versão italianizada, câmara óptica. 
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3- O Quaderno e a câmara obscura 

As referências mais remotas que são mencionadas a propósito das relações entre a 

câmara obscura e Canaletto são um pouco vagas quanto à utilização desta se 

reportar à sua obra gráfica ou pictórica, mas as características usualmente 

apontadas referem-se ao domínio da sua pintura. Por um lado são referidos 

aspectos compositivos de espaço e perspectiva linear pouco compatíveis com a 

visão natural, mas semelhantes, por exemplo, a imagens captadas por lentes 

grande-angular (e.g., Fig. 99) ou tele-objectiva (e.g., Fig. 102). Por outro lado, 

aquilo que eventualmente mais se refere dessa relação reporta-se ao tratamento da 

perspectiva atmosférica,  nomeadamente aos efeitos da luz sobre a superfície dos 

 

 

F i g .  102  —  De ta l hes  d e  p i n tu r as  c i nco  d e  Can a l e t t o  co m  v i sã o  em  te l e -ob j ec t i v a .cii 
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corpos, aos pontos de brilho e a uma certa simplificação cromática da paleta, cuja 

inspiração poderia ter origem na observação dos motivos a partir das lentes de 

uma câmara ou nas respectivas imagens projectadas que seriam usadas como 

exemplo ou guia para resolver os problemas de tradução pictórica da cor sob os 

efeitos da luz, sombra e refracção. 

Mesmo atendendo aos argumentos mais prudentes que admitem apenas um 

uso muito moderado da câmara obscura por parte de Canaletto (inicialmente, 

Pignati e principalmente Corboz) não podemos deixar de ter em conta as 

circunstâncias particularmente favoráveis ao uso do dispositivo que enquadram o 

período de execução do Quaderno. No contexto italiano, a câmara obscura com 

lentes é já referida nos longínquos trabalhos de G. Del Cardano (De Subtilitate, 

1556), de G. Della Porta (na 2º edição de Magia Naturalis, em 1589) ou no do 

veneziano D. Barbaro (La Prattica della Prospettiva, 1568). As referências ao 

fenómeno, extravasam evidentemente as fronteiras italianas e, desde as primeiras 

referências em tratados, quer ao fenómeno, quer ao mecanismo que o concretiza, é 

de supor (como bem sublinha Lefèvre 2007, pp. 5-6) que a difusão do 

conhecimento ligado à câmara obscura se tenha materializado na construção de 

dispositivos, provavelmente alguns deles pelos próprios artistas ou por solicitação 

destes, apesar de nada nos ter chegado aos nossos dias. Não obstante, durante a 

segunda metade do  Séc. XVII, quer as câmaras de visor (semelhantes às 

documentadas por Johannes Zahn em Oculus Artificialis, 1685), quer as de 

projector (do tipo tenda, semelhantes à de Kepler, descrita por Henry Wotton em 

1620, numa carta sua a R. Bacon) começam a sair da esfera das curiosidades 

físicas e naturais, do domínio dos instrumentos científicos de observação, para 

confirmar a sua emergência como novos dispositivos para o registo gráfico. E no 

século de Canaletto este era um dado mais que estabelecido como comprovam as 

palavras do filósofo e crítico de arte Francesco Algarotti (1712-1764) a propósito 

da exortação que faz do uso da câmara obscura pelos pintores: 

“Que os jovens pintores comecem, portanto, o mais cedo possível a 
estudá-las [as imagens da câmara obscura] para que a elas se assemelhem o 
mais possível. Que o uso que fazem os astrónomos do telescópio e os físicos 
do microscópio, façam também os pintores da câmara óptica. Que todos 
estes dispositivos contribuam igualmente para melhor conhecer e 
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representar a Natureza.”253 

 Mas o recurso à câmara obscura, sobretudo para o levantamento de lugares e 

espaços arquitectónicos, era uma prática mais que comum entre aqueles que se 

dedicavam ao género da veduta, quer nos paisagistas da Flandres quer em Itália. 

Viviano Codazzi (1603/4-1670), em Roma, foi dos primeiros a usá-la. E um dos 

exemplos mais significativos do cruzamento de tradições entre norte e sul da 

Europa é o do vedutista holandês Gaspare Vanvitelli (ou Caspar van Witell, já 

anteriormente referido), radicado em Itália a partir de 1675. Vanvitelli percorreu 

várias cidades italianas, fazendo vistas topográficas, recorrendo em diversas 

ocasiões à câmara obscura. O conhecido desenho panorâmico da Entrada do 

Canal Grande com Stª. Maria della Salute em Veneza, de 1695 (Fig. 46, em 

cima), testemunha a marca que este artista aqui deixou. O pintor Luca Carlevarijs  

foi um dos seus seguidores e também um dos pioneiros venezianos a introduzir o 

gosto pela veduta enquanto género bem definido. Também ele um utilizador da 

câmara obscura, publica em 1703 Fabriche e Vedute di Venetia, uma colecção de 

104 vistas gravadas de Veneza (“disegnate, poste in prospettiva e intagliate da 

Lucas Carlevarijs”). A câmara obscura era, assim, já em pleno séc. XVIII uma 

ferramenta perfeitamente acessível e normalizada na prática artística. E a 

circulação do know-how, quer sobre as técnicas artísticas que lhes eram 

associadas, quer sobre os diferentes modelos de câmaras obscuras portáteis, 

sobretudo entre o eixo Inglaterra / Países-Baixos e França / Itália era uma 

realidade mais que estabelecida. Veneza, em particular, foi desde sempre um 

centro associado à melhor produção de vidro e procurado pela excelência das suas 

ópticas (foi aqui que Galileu recorreu para aperfeiçoar o seu telescópio). O 

patrono de Canaletto Joseph Smith, constituía igualmente uma ponte importante 

com a cultura inglesa. Smith foi o editor da maior parte da obra de Newton em 

língua italiana. A sua  Optica, publicada em 1704, refere instrumentos do género 

                                                
253

 “Cominci adunque il giovane ad istudiargli di buon’ ora per avvicinarsi un giorno a quelli 
per quanto uom puo. Quell’ uso che fanno gli Astronomi del cannochiale, i Fisici del microscópio, 
quel medesimo dovrebbon fare della Camera Ottica i pittori. Conducono equalmente tutti cotesi 
ordigni a meglio conoscere, e a rappresentar la Natura.” (“Dell’Uso Della Camera Ottica”, 
Algarotti, 1763, p. 71). 
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da câmara obscura. William-James Gravesande publica em 1724, em Londres, An 

Essay on Perspective, que inclui um importante capítulo sobre a câmara obscura 

(“The Use of the Camera Obscura in Designing”) e contém as primeiras 

ilustrações com câmaras portáteis, nomeadamente, a de modelo desmontável, 

dissimulada em livro, que aparecerá mais tarde na edição francesa de 1755 de 

Charles-Antoine Jombert, no seu Méthode pour apprendre le dessin. Não 

sabemos se algum dia Canaletto teve acesso a estas edições, mas certamente que 

Smith as poderia disponibilizar com toda a facilidade. Domenico Selva (?-1758), 

e depois o seu filho Lorenzo Selva (c.1716-1800), eram os melhores fabricantes 

de instrumentos ópticos e científicos a operar em Veneza no tempo de Canaletto, 

podendo certamente disponibilizar, fabricar e personalizar a melhor tecnologia 

óptica ao serviço e à medida das solicitações dos pintores. Na realidade, todo este 

período dos vedutista venezianos é marcado pela relação desta ferramenta no seu 

trabalho: além de Canaletto e do seu mestre Carlevarijs, também os seus rivais 

Michele Marieschi (1710-1743), Francesco Guardi (1712-1793) e o seu discípulo 

e sobrinho Bernardo Bellotto (1720-1780) são frequentemente citados no que se 

refere à sua relação com a câmara obscura. Antonio Maria Zanetti (1679–1767), 

artista contemporâneo de Canaletto, no seu tratado Della Pittura Veneziana 

publicado em Veneza em 1771 é o primeiro a referir explicitamente  a aplicação 

do instrumento no trabalho do seu colega: 

“Com o seu exemplo, Canaletto demonstrou o uso adequado da câmara 
óptica, conhecendo bem os defeitos que uma pintura comporta quando um 
pintor reproduz inteiramente a coloração e a perspectiva que essa câmara 
vê, especialmente a perspectiva atmosférica, ou quando não saiba corrigir 
com engenho aquilo que possa ofender os sentidos. Os entendidos sabem do 
que falo.”254 

Outro testemunho desta relação vem mencionado por um connoisseur do seu 

                                                
254

 Tradução nossa a partir de: “Insegnò il Canal con l’esempio il vero uso della camera ottica; 
e a conoscere i difetti che recar suole a una pittura, quando l’artifice interamente si fida della 
prospettiva che in essa camera vede, e delle tinte spezialmente delle arie, e non sa levar 
destramente quando puo offendere il senso. Il Professorem’intenderà.”. Citado por Gioseffi 1959, 
p. 6 e por Corboz 1985, p. 143 a partir de Zanetti, António Maria, Della Pittura Veneziana e delle 
Opere Pubbliche de Venezini Maestri. Venezia: Albrizzi, 1771, p. 463. 
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tempo, Jean-Pierre Mariette (1694-1774), no seu dicionário sobre artistas escrito 

entre 1750 e 1774: 

“[Canaletto] viajou para Roma na juventude e, depois de abdicar do 
teatro, não mais se ocupou de outra coisa que pintar vistas do natural, 
fazendo uso da câmara obscura, com o qual sabia moderar o falso.”255 

A partir daí, a literatura menciona com mais ou menos profundidade as relações 

indiciárias entre o eventual uso da câmara obscura e algumas características 

observáveis no trabalho do pintor. O caderno de desenhos de Canaletto adquirido 

pela Accademia em 1948 veio, porém, pela primeira vez, trazer evidências novas 

e definitivas acerca dessa relação.  

Ainda assim, como referimos, Pignatti recusou de inicio que os desenhos do 

Quaderno fossem traçados com câmara. A sua posição revela o habitual sintoma 

de desconfiança perante o confronto genialidade versus aparatos ópticos. Para ele, 

significaria “reduzir um grupo tão imponente de desenhos “dal vero” a meras 

traduções mecânicas”.256 Pignatti admitia, contudo que a câmara fosse usada, 

numa fase inicial, para fazer um estudo preparatório, um “schizzo d’insieme” da 

veduta, com indicação dos níveis e fugas perspécticas. Este esquiço de conjunto 

ou “scaraboto” (termo recuperado de “scarabocchio”, a partir da grafia escrita 

numa indicação dum desenho pelo próprio Canaletto257) serviria, segundo  

                                                
255

 Tradução nossa a partir de Mariette, Abecedario. Paris: 1851-53, I, p. 298 citado por 
Corboz 1985, p. 143 e p. 271, n.2: “Aveva fatto in gioventù il viaggio a Roma e, dopo di abdicato 
al teatro, non si occupà più che di dipingere vedute dal naturale, facendo uso della camera nera, di 
cui sapeva moderarei il falso.” Corboz acredita, contudo, que este testemunho é provavelmente 
decalcado de Zanetti. 

256
 “Quelle che è strano è che molti studiosi abbiano ritenuto che disegni come quelli del 

Quaderno (e si è citato spesso il disegno del tutto eguale di Berlino) possano essere stati eseguiti 
con la “camera ottica”. Una tale opinione, dopo la pubblicazione del Quaderno, si pare non 
sostenibile. Essa ridurrebbe infatti un gruppo cosi imponente di disegni “dal vero” a delle 
meccaniche traduzioni”. Pignatti 1958, p. 20. 

257
 Trata-se de um esquiço de Canaletto [Venezia: fabbriche di fronte alla Chiesa della Salute. 

1730-35. Aparo a tinta sépia e grafite s/ papel. 111x198. Galleria dell’Accademia, Gabinetto 
Disegni e Stampe (inv. 1698), Veneza] onde se lê a inscrição “fabbriche entranti nela veduta della 
boca del Canal della Salute in facia detta chiesa / con altre che si trova da dietro questa carta 
come puré / Si vedra dal scaraboto di deto sito”. 
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F i g .  10 3  — Pa no r am a  de  Vene za :  Bac i a  de  San  Ma rco  v i s ta  do  ca i s  do s  S ch i a vo n i .  (e m c i ma )  

–  Cana l e t to :  s equê nc i a  de  do ze  p ág i na s  do  Q u ade rno  [7 ª  seq uên c i a ,  da  p ág i na  Q 41  a  Q 4 6 ] ;  

(a  me i o )  –  f o t og r a f i a  do  m es mo  mo t i vo  cap tad a  se ns i ve l men te  n o  me s mo  pon to  d e  v i s ta ;  (e m  

ba i xo )  –  s equê nc i a  de  5  fo l h as  d ese nha das  po r  P i gn a t t i  na  câ ma ra  “ A .  C AN AL ” ,  ten tan do  

reco ns t i tu i r  o  me sm o  pano ra ma  do  Q uade rno .  ciii 

Pignatti, como uma espécie de roteiro para repartir as várias secções de um 

desenho, como acontece nas páginas do Quaderno.258 Mas a grande falha na qual 

assenta a argumentação de Pignatti é a de que a sua avaliação parte da assunção 

de que Canaletto teria feito os desenhos com o recurso à câmara “A. CANAL” do 

Museu Correr. Este historiador chega mesmo a ensaiar uma reconstituição com 

desenhos feitos nessa câmara (Pignatti 1958, p. 21, fig. 9) para, perante os 

resultados muito sofríveis, corroborar a sua posição (Fig. 103, em baixo). Este 

facto leva-nos a fazer aqui um parêntesis, já que a existência desta câmara é fonte 

de muitos equívocos persistentes. 

Comece-se por fazer notar que, apesar da inscrição “A. Canal” gravada na sua 

cobertura, não é seguro que o objecto tenha efectivamente pertencido a Canaletto. 

A sua proveniência é obscura. De acordo com Tonini (2008, p. 241), foi doado ao 

                                                
258

 Ver Pignatti 1958, p. 21. 



                                                                                                                                                              Desenhar com a câmara: Canaletto e o Quaderno Cagnola 

339 

museu em 1901 por Luigi Vason, um erudito religioso que a havia recebido do 

padre Francesco Vason (1819-1899), pintor ligado à academia veneziana.259 Mas 

este facto em si não é determinante porque, para todos os efeitos, o Quaderno 

jamais poderia ter sido desenhado com recurso a esta câmara. É, no mínimo 

estranho, a quantidade de referências que, directa ou indirectamente, relacionam 

este objecto com o Quaderno. Na verdade, alguns simples factos são suficientes 

para desmontar esta hipótese. Primeiro: o vidro do visor mede 20x20 cm enquanto 

que as folhas do Quaderno medem 17x23 cm, sendo que muitas são desenhadas 

em toda a sua extensão e, por vezes, o desenho ocupa duas folhas. Segundo: seria 

impossível o manuseamento seguro e eficaz do caderno sobre o vidro, entalado 

entre as madeiras laterais do resguardo para protecção da luz (recorde-se que os 

desenhos foram traçados sobre as folhas já encadernadas). Terceiro: as folhas são 

demasiado encorpadas, não sendo suficientemente translúcidas para reter a 

projecção sob a sua superfície (o próprio vidro fosco já faz essa função). 

Finalmente, as folhas têm desenhos em frente e verso, pelo que seria demasiado 

confuso e obtuso traçar imagens (ainda por cima invertidas horizontalmente) sob 

uma projecção e sobrepostas com traçados já efectuados no outro lado da folha. 

Poderia argumentar-se que os traçados eram realizados à parte, com um papel 

translúcido e depois transferidos (corrigindo a inversão) por decalque ou outro 

método para as folhas do caderno. Além de todos os sinais gráficos contrariarem 

essa hipótese, não se compreenderia porque é que essa transferência não ocorresse 

logo para uma folha grande, com a vantagem de montar ou “colar” todos os 

pontos de vista parcelares numa única superfície, em definitivo. A realidade é que, 

este tipo de câmaras de visor não são apropriadas para traçar. Muito menos sobre 

um caderno. A sua função destina-se antes de mais à observação. Por isso é que 

tem lá um vidro fosco: para que retenha, sobre a sua superfície translúcida, a 

projecção reflectida pelo espelho interno. Eram dispositivos destinados sobretudo  

                                                
259

 Na visita que fizemos à biblioteca do Museo Correr para ver a câmara “A. CANAL” (nº 
inv.: Cl. XXIX, s.n.30), Camillo Tonini, Director da Colecção Hitórica e Catálogo, referiu-nos que 
não há, de facto, certezas que tenha pertencido ao pintor e que, tal como a outra câmara também 
existente no museu (nº inv.: Cl. XXXII, 359), que se diz ter sido de Guardi, esta, por tradição,

 
foi 

atribuída a Canaletto. Veja-se Tonini 2008, p. 241 e Camerota 2008, pp. 65-66. 
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F i g .  104  —  A sp ec to s  da  Câ ma ra  ob scu ra  de  v i so r  “ A.  C an a l ”  ex i s t en te  no  Mu seu  Co r re r .  civ 

para a visualização do aspecto, digamos, pictórico de um dado cenário; a estudar 

os efeitos da luz e da cor, dos brilhos e das sombras; a disponibilizar em 

antecipação, a perspectiva e disposição espacial das várias formas num dado 

enquadramento. Em definitivo, os dispositivos de visor não são apropriados para a 

representação gráfica, muito menos do tipo daquela que é apresentada nas páginas 

do Quaderno. Certamente que Canaletto possuía vários modelos de câmaras para 

usos e aplicações distintas sendo que, como é evidente, a única tipologia de 

dispositivo que pode ser considerada no traçado dos desenhos do Quaderno é uma  
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F i g .  105  —  Mode l os  de  câ mar as  ob s cu ra s  de  p ro j e c t o r  a  ope ra r  du ran te  o  s éc .  X V I I I .  cv 

câmara obscura de projector (ou, como refere Gioseffi, de “operador interno”). 

Em particular, uma câmara portátil, do tipo tenda, ou do tipo desmontável numa 

caixa, ou disfarçada num formato de livro, semelhante às que aparecem em 

algumas imagens da altura — (vejam-se os exemplos da Fig. 105) —,  seriam os 

modelos mais que prováveis usados por Canaletto. O tamanho do caderno não 

exigiria uma área de projecção muito grande e, portanto, o equipamento 

necessário seria relativamente leve e não envolveria nenhum esforço logístico 

significativo. Um dos modelos em circulação, semelhante aos dos publicados por 
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Gravesande (1724), Nollet (1733) ou Diderot e Alembert (1750) na sua 

Enciclopédia, poderia servir perfeitamente para o tipo de captações que 

encontramos no Quaderno. 

Sublinhe-se que o dispositivo teria de estar firmemente fixo para evitar 

vibrações. Para o efeito, poderia já estar equipado com pernas ou podia ser 

pousado sobre uma mesa, um parapeito ou qualquer superfície imóvel. São de 

excluir, por isso, captações numa barca ou gôndola como chega, por vezes a ser 

especulado.260 Qualquer oscilação mínima da lente, estremece e desloca a 

projecção, inviabilizando o registo. Este facto coloca, porém, um aparente 

problema: existem muitas vistas cujo ponto de observação se situa no meio da 

água (e.g. no Grande Canal). Como pôr lá uma câmara que não abana? A resposta 

é: não se põe. Refira-se que, pela análise que fizemos, no Quaderno não existe um 

único desenho cuja perspectiva seja susceptível de um ponto de vista situado 

sobre a água. Mesmo nos casos que poderiam ser mais duvidosos (e.g., Q15v-

Q16, Q11v-Q12 ou Q22v-Q23) tal resulta de enquadramentos e ângulos de vista 

que dão essa ilusão. De resto, todas as vedute de gravuras e pinturas que colocam 

o observador no centro de um canal, são fruto da construção compositiva e de 

                                                
260

 Num estudo recente, Maran (2009) propõe um novo método para demosntrar a origem 
óptica dos levantamentos do Quaderno. O método baseia-se na restituição perspéctica do lugar do 
“observador” a partir das “projecções do quadro” / “desenhos da página do Quaderno” articuladas 
com a reconstituição do “objecto”/”edifícios virtuais”. Teoricamente, o método é válido: apoia-se 
numa transcrição geométrica dos objectos e lugares em confronto com uma perspectiva deduzida 
de um “ponto de vista”. Porém, em termos práticos enfrenta algumas variáveis que podem 
comprometer os resultados pelos seguintes motivos: (1) os desenhos de Canaletto são decalques 
manuais de uma projecção: existe sempre uma margem de incerteza, engano e invenção na 
repassagem do desenho, primeiro a lápis e depois a pena; (2) A imagem projectada tem uma 
matriz óptica cujo grau de distorção implícito das lentes se desconhece e que certamente é 
diferente da matriz geométrica da restituição por perspectiva linear plana; (3) O confronto entre os 
objectos representados (edifícios desenhados pela mão de Canaletto a partir de dados ópticos vs 
edifícios desenhados em sketchup ou aplicação informática similar a partir de dados métricos) 
pressupõem um cruzamento de dois sistemas de representação substancialmente diferentes 
(construção vectorial vs projecção óptica) cuja equivalência virtual não garante uma coincidência 
rigorosamente absoluta. Contudo, a nossa principal reserva é a de que o seu estudo se baseia numa 
só sequência (Q21v-Q25: Fig. 123) das dezasseis do Quaderno, cujos nove desenhos, o autor 
deduz terem sido captados numa barca no meio do Canal Grande. Ora, por muito estável que a 
estrutura fosse, manter perfeitamente imóvel a posição para nove captações do mesmo sitio ou 
evitar oscilações de ondulação (por mínimas que fossem) para que a projecção não tremesse teria 
sido uma façanha muito pouco provável. 
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uma recriação inventiva do pintor a partir do material de recolha disponível e não 

de um registo directo e efectivo de todo o conjunto através da câmara obscura. 

Esta posição não constitui um argumento contra a utilização do dispositivo, como 

chega a defender Corboz, mas sublinha, em contraponto, o método de trabalho de 

Canaletto que já atrás referimos: primeiro uma recolha documental em bruto dos 

lugares (na qual a câmara obscura tem um papel decisivo) para, posteriormente, 

reaproveitar todo esse material de forma criativa. 

Corboz (1985) é o autor mais céptico quanto ao uso da câmara obscura em 

Canaletto, questionando grande parte das visões usualmente estabelecidas a 

propósito da relação entre a câmara óptica e as suas vedute, admitindo apenas um 

uso muito limitado do dispositivo. O principal argumento de Corboz é o da 

ausência de um estudo sistemático que teste as reais condições de desenho com 

uma câmara setecentista de operador interno, nomeadamente a questão da 

qualidade do vidro das lentes (com implicações directas na qualidade, nitidez e 

aberrações da imagem projectada) ou a questão da associação de vários tipos de 

lentes para enquadramentos desde a grande-angular à tele-objectiva. Questões 

que, na sua opinião continuam em aberto e que merecem uma investigação mais 

aprofundada.261 Mas, ao longo da argumentação de Corboz, sente-se um 

preconceito latente deste relativamente à questão da câmara obscura ou, como lhe 

chama, do “famoso gadget”. Há uma frase reveladora de um certo sectarismo: 

“alguns autores acreditam poder resolver a irritante questão da câmara óptica 

interrogando directamente a obra” (Corboz 1985: p. 146). Porque não? Não seria 

essa, a primeira obrigação de alguém que trabalha a partir de imagens? Sobre o 

Quaderno, Corboz lança uma hipótese provocatória, sem contudo a assumir: 

conhecendo-se a aplicação da câmara obscura para reproduzir quadros e gravuras 

e dadas as anotações de cor existentes nos desenhos do Quaderno não seria este 
                                                

261
 Refira-se, porém, que a posição de Corboz é datada (1985) e que desde então têm surgido 

importantes contributos que revêem este argumento. Nomeadamente um estudo inédito até à data 
de Tiemen Cocquyt,  “The Camera Obscura and the Availibility of Seventeenth Century Optics  
— Some notes anda n Account of a Test” presente em Lefèvre 2007 (pp. 129-140), veio provar, 
através de testes realizados com lentes de Crhistiaan Huygens de 1655 e de Giuseppe Campani de 
c.1680 que a qualidade das projecções ópticas destas lentes é muito aceitável (comparadas com 
actuais) donde se conclui que “a qualidade das lentes não ser pode um argumento suficiente para 
refutar a sua utiliza utilização” (Cit., Cocquyt em Lefèvre 2007, p. 140) 
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“derivado das vedute?” Isto é: um caderno desenhado a partir das pinturas já 

feitas, como um livro de registo ou confirmação, “um Liber veritas para 

confundir os falsários”262 Ainda que não assumida (mas, bem explicada) esta tese 

não tem qualquer sentido.263 As reservas de Corboz parecem-nos, contudo, 

decorrer, principalmente, da sua defesa de fundo, de um Canaletto criador de uma 

Veneza imaginária ou mesmo cenográfica que, aparentemente, contrasta com a 

pertença objectividade de um Canaletto associada à câmara. Não obstante, quanto 

a nós, esta é uma falsa questão porque as duas posições, como já referimos, não se 

contradizem. A Veneza imaginária de Canaletto é, aliás, um dado aceite pelo 

próprio Gioseffi, já no seu estudo de 1959. 

Por muitas dúvidas que possam subsistir sobre o efectivo procedimento de 

Canaletto, julgamos ser hoje aceite pela generalidade dos especialistas que grande 

parte dos desenhos do Quaderno (assim como de outros com características 

idênticas, como os de Berlim) foram executados com a intervenção de uma 

câmara obscura. Quanto a nós, o estudo de Gioseffi, Canaletto: il Quaderno delle 

Gallerie Veneziane e l'impiego della camera ottica (1959) constitui, no essencial, 

um corpo de argumentos conclusivos, demonstrando alguns dos processos 

associados à concepção e construção de imagens com o recurso à câmara obscura 

de projector.264 Podemos testemunhar ao longo das folhas do Quaderno não 

apenas a génese e a metodologia do trabalho subjacente à pintura de Canaletto, 

                                                
262

 Cfr. Corboz 1985: pp. 144-6. 

263
 Por três motivos fundamentais: (1) existem desenhos do Quaderno (e de outros lugares) 

com indicação de cor sem que exista a correspondente pintura; (2) se fossem cópias, não faria 
sentido reproduzi-las numa folha completa, em vez de repartida por várias páginas?; (3) porquê 
copiar de forma anotada e esboçada se existiam já gravuras? 

264
 O trabalho deste autor (Gioseffi 1959) veio demonstrar de que forma uma parte substancial 

da execução destes desenhos tiveram a intervenção de uma câmara obscura. Terisio Pignatti, a 
quando da primeira publicação do fac-simile do Quaderno (Pignatti 1958) mostrou-se céptico 
quanto ao emprego da Camera Ottica nos desenhos do Quaderno, mas revê a sua posição (em 
Pignatti 1970, pp. 17-19) reconhecendo a argumentação definitiva do estudo de Geoseffi quanto ao 
uso da óptica no desenho, sobretudo no que se refere ao scaraboto ou seja o esboço preliminar de 
captação da vista. Veja-se igualmente a propósito do caderno: Constable 1962 (vol. II, pp. 569-
574), Carter 1962 e Chiari & Sonino 1984. Sobre a suspeita do recurso à óptica nos desenhos de 
Windsor, veja-se Parker 1948, pp 25-26 e 41-42. 
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mas sobretudo as “imagens desenhadas” que lhes estão associadas. Estamos, 

portanto, perante um conjunto de esquiços que é tanto mais extraordinário pelo 

facto de constituir uma colecção rara e variada de exemplos concretos da 

aplicação de uma ferramenta óptica no desenho. Vejamos agora, concretamente, 

quais os principais argumentos que sustentam esta convicção. 
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4- Desenhar com a câmara 

A primeira impressão que temos ao olhar estes desenhos e esquiços é a de que se 

tratam de apontamentos e estudos tirados “dal vero”, ou seja, desenhos factuais, 

executados por observação directa no local. Certamente que o são. Não obstante, 

o núcleo central composto por 109 páginas (Q10v à Q72), contém exemplos com 

evidências inequívocas da passagem de uma ferramenta óptica na execução dos 

desenhos, reconhecíveis tanto em indícios gráficos  (gestos rápidos e seguros dos 

traços; facilidade e certeza nos contornos de formas e escorsos muito complexos) 

quanto em sinais de natureza óptica (sobreposição de vistas desenhadas; 

sequências panorâmicas de vistas; profundidade de campo irreal). Certamente que 

os podemos entender como desenhos de observação, “tirados do natural” 

(recuperando a expressão de Francisco de Holanda), no sentido em que implicam 

a captação pelo desenho daquilo que se depara diante dos olhos, mas com modos 

de mediação de visão e de execução substancialmente diferentes. Podemos, assim, 

imaginar todo o processo usado por Canaletto para “tirar” uma vista: o projecto da 

veduta, a escolha e o estudo dos pontos de vista necessários para o levantamento 

de um lugar, a montagem do dispositivo — a câmara poderia envolver uma 

estrutura portátil composta pela caixa ou tenda projectora, eventualmente uma 

mesa e uma capa para obscurecimento —, os ajustamentos de focagem e 

enquadramento da imagem projectada sobre a folha do caderno e finalmente a 

fixação dessa imagem através dos traços do lápis. Não deixa de ser surpreendente 

a actualidade dos procedimentos que já nesta altura seguramente estariam 

envolvidos com o emprego da câmara e que diluem e questionam categorias 

normalmente coladas às práticas do desenho, como as de “natural” e de 

“artificial”. A analogia com a fotografia faz neste caso todo o sentido: o 

Quaderno pode ser caracterizado como um suporte para “captação” ou “fixação” 

de vistas; os desenhos funcionam duplamente como snapshots de um lugar, mas 

também como negativos que serão mais tarde revelados e editados para a 

construção de outras imagens em estúdio. 
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F i g .  106  — Q ua t ro  e xe mp l o s  do  p r i me i ro  m om en to  de  c ap t açã o  de  um a  v i s ta  re co r re ndo  à  

câ mar a  obs cu r a :  a pon ta me n to s  bá s i c os  fe i tos  a  l áp i s  s ob re  a  p r o j e cçã o ,  q ue  f i ca r am se m  

i n te rve nç ão  su bs eque n t e .  Nun s  ca so s  s i n a i s  d e  t r aço s  m ín i mo s ,  fu nc i o nan do  co m o  

mar ca do re s  p os i c i on a i s ;  n ou t ro s  cas os  s i na i s  d e  de l i nea men to  da  p ro j e cç ão ,  c om o  qu e  

“ ta c tean do ”  o s  e l e men to s  e s sen c i a i s  e  ma rc ando  o s  co n to rno s  das  fo rm as .  Se l ec çõe s  da s  

pág i na  Q 6 9v /Q 7 0 ,  Q 6 5 ,  Q 7 2  e  Q 61 v .cvi 

Como referimos, os desenhos revelam sinais que nos permitem deduzir uma 

mediação óptica no acto de captar graficamente uma vista. O processo geral de 

trabalho usado por Canaletto neste conjunto pode ser resumido da seguinte forma: 

num primeiro momento, usando a câmara obscura de projector (ou de operador 
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interno), Canaletto registava levemente com lápis, de forma quase impressiva, os 

traços e marcações gerais sobre a imagem projectada que garantiriam a correcção 

posicional dos vários elementos e massas arquitectónicas a representar a grafite 

(nalguns casos usou um lápis vermelho ou uma sanguínea). Existem várias 

páginas que ficaram intactas neste momento de inscrição primária, sem 

desenvolvimento ou intervenção gráfica posterior, revelando desta forma o gesto 

inicial do processo (veja-se Fig. 106). Neste estado, em bruto, é possível 

vislumbrar aqui e ali, mais do que uma linha ostensivamente traçada seguidista de 

uma imagem latente, uma expressão onde as marcas aparecem mais golpeadas, 

em pequenos toques de lápis, como que a tentar apanhar ou tactear as formas, 

como que marcadas num estado de semi-cegueira que muitas vezes caracteriza as 

condições de indefinição e escuridão no interior da câmara obscura. Mas também 

encontramos linhas muito desenvoltas, traçadas com rapidez e segurança. Porém, 

na maioria dos casos este primeiro momento tinha continuidade numa segunda 

fase de intervenção: por cima deste registo, talvez recorrendo ainda pontualmente 

à câmara, mas muito provavelmente confrontando de imediato estes primeiros 

traços com a observação directa no local, Canaletto procederia à marcação mais 

definitiva de contornos e ao preenchimento de todos os elementos e detalhes 

considerados necessários, com ponta de aparo. Nuns casos usa ponta metálica, 

produzindo uma linha fina mais dura, noutros usa ponta de ganso, produzindo 

uma expressão linear mais sinuosa e maleável. A tinta usada oscila entre um 

acastanhado escuro e o sépia. (veja-se Fig. 107).  

 

 

As 16 vedute do Quaderno 

Um dos sinais suspeitos que desde logo relacionámos com o uso de uma 

ferramenta óptica diz respeito à característica por ventura mais excêntrica do 

caderno: o facto de que uma vista alargada de um determinado lugar estar 

repartida numa sequência panorâmica ao longo de várias páginas de desenhos 

independentes.  Esta curiosidade— de separar parcelarmente o campo visual por 

vários desenhos contínuos em sequência —, bizarra, para quem está a fazer o 
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F i g .  10 7  — Seg und o  mo me n t o  do  p ro ces so  d e  cap ta ção  de  um a  v i s t a :  p o r  c i m a  do s  

apon ta men to s  fe i to s  a  l áp i s ,  p r oce de r -s e - i a  a  u ma  ano ta ção  m a i s  f i r me ,  usu a l m en te  co m u m  

ma te r i a l  que  sub l i n has se  d e  fo r ma  i m pe r a t i va  o  r eg i s to  d os  vá r i o s  e l e men to s  (pe na  ou  a pa r o  

me tá l i co  e  t i n ta  n a  ma i o r  pa r te  do s  ca sos )  Se l ec çõe s  da s  f o l ha s  Q 11 v ,  Q 1 6 ,  Q 5 9v  e  Q 1 4 .cvii 
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levantamento diante de um campo visual, pode ser explicada se os desenhos desse 

levantamento forem feitos a partir das projecções de uma câmara obscura. Se 

admitirmos essa hipótese, temos forçosamente de admitir igualmente osproblemas 

relativos aos ajustamentos do enquadramento do campo de visão obtido pela lente 

usada e pela dimensão da folha onde este se projecta. Em várias situações, como a 

objectiva da câmara não permite abarcar a totalidade de uma determinada veduta, 

Canaletto contornou este obstáculo de forma inventiva e dinâmica, realizando 

vários desenhos ao longo das sucessivas páginas do caderno em pontos de vista 

distintos, formando uma sequência de enquadramentos parcelares, que lidos em 

conjunto, permitiriam reconstituir a visão panorâmica do conjunto. Efectivamente, 

este seria um procedimento invulgar na prática do desenho à vista directa diante 

do objecto, quando se pode captar o determinado campo visual num único 

desenho ou enquadramento. 

Assim, deste núcleo central composto ao todo por 109 páginas — da folha 

Q10v à folha Q72 —, é possível, como referimos, identificar as 16 sequências de 

desenhos contínuos que a seguir observaremos. Partilhamos a mesma ideia de 

Gioseffi, que defende que este corpo que estamos a considerar, foi desenhado na 

ordem inversa na qual está numerada.265 Os desenhos têm seguramente uma 

grande proximidade cronológica. Devem corresponder ao levantamento 

sistemático dos 16 locais num espaço de tempo relativamente circunscrito 

(provavelmente alguns dias de actividade, mais ou menos espaçados por um 

determinado período restrito), com as correspondentes saídas ou “campanhas” de 

trabalho de campo. Observando à distância, parece haver uma certa evolução e 

adaptação de procedimentos à medida que se evolui nas sequências. Estaria 

Canaletto a aprender ou a adaptar-se à câmara, ou a algum modelo específico, que 

estivesse a experimentar pela primeira vez? Trata-se, contudo, de um 

                                                
265

 Gioseffi  1959, p. 50. Os argumentos podem deduzir-se dos seguintes indícios: (1) a 
numeração das páginas foi adicionada posteriormente; (2) o desenho Q53 (e Q53v, que contém o 
muro da escadaria de S. Simeone em madeira) foi desenhado primeiro que o Q27 (que já o contém 
em pedra); a sequência Q64-Q68 precede a sequência Q63v-Q60v; quando o caderno é voltado ao 
contrário (nas sequências Q63v-Q60v, Q52-Q52v e Q49v-Q46v) as páginas seguem o sentido 
normal de leitura da panorâmica. 



                                                                                                                                                              Desenhar com a câmara: Canaletto e o Quaderno Cagnola 

351 

desenvolvimento progressivo, não do ponto de vista estilístico, mas instrumental. 

Nas primeiras 3 sequências Canaletto usa apenas o lápis e não repassa por cima 

com tinta. Começa com linhas auxiliares a régua mas abandona o procedimento 

depois do primeiro desenho da segunda sequência (talvez por impaciência ou por 

não lhe encontrar muita utilidade). Na verdade, a função do caderno é apenas a de 

recolher material de apoio e não a de apresentar desenhos acabados. Só depois 

aparecem os desenhos com passagens a aparo por cima do lápis. Vejamos então as 

16 sequências, reconstituindo de forma inédita as vistas que subentendem, 

comparando-as, sempre que oportuno, com as correspondentes pinturas (a maioria 

em Woburn Abbey), os desenhos de Windsor Castle (da Royal Collection) ou as 

gravuras (da série gravada por Vicentini, Prospectus Magni Canalis Venetiarum). 

 

1ª sequência (de 7 páginas.): Canal Grande de Ca’ Pesaro até ao Rialto – (Fig. 
108). 

Talvez a mais cuidada em termos do registo de detalhes. No primeiro par de 

páginas (à esquerda) há uma marcação prévia de linhas auxiliares com a régua que 

ajuda no correcto alinhamento das linhas da fachada (janelas, arcadas, cornijas, 

etc.). A reconstituição do panorama permite constatar a continuidade do conjunto 

e perceber que serve de matriz para uma pintura de Woburn Abbey  — para 

restituir a perspectiva de todo o conjunto numa colagem fotográfica é necessário 

reduzir a escala dos pares de páginas seguintes, até ajustar as continuidades dos 

edifícios, o que prova que há um ponto de vista ou de captação distinto para cada 

 

 

F i g .  10 8  — Q ua t ro  p on tos  de  v i s t a  ao  l on go  de  se te  pá g i nas .  –  Q 72  –  Q 70 v /Q 71  –  Q 69 v /Q 70  
–  Q 6 8v /Q 69 .cviii 
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par respectivo, que vai aproximando os sectores mais afastados. Só há duas 

estratégias de aproximação dos sectores mais afastados: ou se troca de lente ou 

objectiva com distâncias focais superiores o que implica mexer na altura da lente 

à folha de desenho;266 ou se vai efectivamente mudando de lugar para o ponto de 

captação, aproximando a câmara do respectivo sector a representar. Apesar desta 

hipótese ser aquela que levanta maiores problemas de integração da unidade e 

coerência global da perspectiva (a diferentes pontos de vista equivalem diferentes 

perspectivas) acreditamos que foi o método seguido ao longo do Quaderno. Na 

verdade, no momento de transposição para a veduta acabada em pintura ou em 

desenho autónomo, existem formas de compensar geometricamente estes saltos e 

descontinuidades, permitindo contornar com relativa facilidade este aparente 

inconveniente. 

 

 

2ª sequência (de 9 páginas.): Canal Grande de Ca’ Vendramin-Calergi até ao 
Rialto – (Fig. 109). 

Tal como no caso anterior, existe um correcto ajustamento na sobreposição  

das linhas na passagem da página de frente (Q64) para o verso (Q64v), quer na 

continuidade das direcções, da proporção e da configuração dos elementos da 

fachada, apesar do segundo registo ter uma redução de -9% em relação ao 

primeiro. Este tipo de ocorrência constitui uma demonstração de que os desenhos 

foram construídos a partir de imagens projectadas, cuja ampliação ou redução 

pode variar, mas mantendo a proporção e coerência estrutural da mesma. Na 

realidade, um ajustamento na continuidade das linhas como aqui acontece seria 

extraordinariamente difícil de ocorrer, num desenho dito normal, à vista 

desarmada, e ainda por cima sem qualquer marca de referência para o seguimento 

do sector seguinte da veduta. E como esta situação se repete ao longo de todas as 

transições deste género (entre pares de páginas e entre frente e verso), não se trata, 

                                                
266

 Uma hipótese pouco provável, dadas as limitações em termos de regulação da altura da 
cabeça da lente e de focagem das câmaras de projector deste período. A hipótese de uma objectiva 
com zoom não se põe porque a mesma só é inventada em 1902 por Clile Allen nos Estados 
Unidos. 
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F i g .  109  — ( em c i m a)  C i n co  p on tos  d e  v i s ta  a o  l ong o  de  nove  pá g i na s :  -  Q 64  –  Q 64 v /Q 65  –  
Q 65v /Q 6 6  –  Q 66v /Q 6 7  –  Q 67v /Q 6 8 .  ( em b a i xo )  De ta l h e  da  pass age m na  mes ma  fo l h a ,  da  

pág i na  Q 6 4  ( f ren te )  pa r a  a  pág i na  Q 6 4v ;  à  d i re i ta ,  a  s ob r epos i ção  d os  do i s ,  co m a  re t i t u i ç ão  

da  es ca l a  un i f i cada .  cix 

portanto, de uma coincidência isolada. A razão para este desfasamento subtil na 

escala dos dois desenho contínuos é esta: o primeiro é captado com a câmara 

obscura numa posição e o segundo noutra, ligeiramente mais aproximada. Esta 

sequência está na origem de outra pintura existente em Woburn Abbey. 

 

 

3ª sequência (de 7 páginas.): Ponte dos Tre Archi no setiere de Cannaregio – 
(Fig. 110). 

Segue-se a mesma estratégia usada nos anteriores, mas a partir daqui, 

prescinde-se das marcações auxiliares a régua. O traçado parece ser mais rápido e 

descontraído. Perdem-se, contudo, alguns detalhes e pormenores. Dir-se-ia que o 

intuito é o de, principalmente, captar o essencial da perspectiva, das massas e 

elementos arquitectónicas. A sobreposição dos traçados do Quaderno com a  



Da Visão Objectiva ao Olhar Subjectivo (I) 

354  

 

F i g .  11 0  — Q u a t ro  po n t os  d e  v i s t a  ao  l on go  de  se t e  pág i nas :  Q 63 v  –  Q 63 /Q 6 2v  –  Q 62 / Q 61 v  
–  Q 61 /Q 60v .  ( em b a i xo ) :  sob rep os i ção  do  con j u n t o  co m a  re spe c t i va  p i n t u ra  de  W obu rn  

Abbe y .cx 

pintura de Woburn Abbey permite confirmar o ajustamento das configurações e a 

origem da transferência. É a única sequência onde não há régua nem as linhas 

mascaradas pela repassagem com tinta a aparo e, portanto, temos os traçados 

virgens de qualquer interferência, permitindo-nos ver com clareza o tipo de 

expressão gráfica usada. Parece-nos existirem indícios fortes de um desenho 

construído a partir de uma imagem projectada: na fluidez das linhas, sem 

hesitações ou arrependimentos, no alinhamento das fachadas em escorço de difícil 

anotação. A expressão gráfica denota um traçado muito apressado, por vezes 

frenético nas marcações, com golpes curtos e ritmados para a anotação de portas e 

janelas, sem grande preocupação em reproduzir o detalhe, mas apenas o 

indispensável da posição das formas. Inclui as habituais anotações de cor com 
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letras (“B” - bianco; “R” - rosso; “Oa” - ocre, etc.) e esquemas de alinhamentos de 

altura para a reconstituição dos desenhos na posterior transferência. 

 

 

4ª sequência (de 10 páginas.): Canal Grande do palácio Grimini até Ca’ Foscari 
– (Fig. 111). 

Na quarta sequência267 há uma mudança: prescinde-se de uma anotação mais 

minuciosa dos edifícios com a grafite: marca-se só o essencial com golpes de lápis 

que assinalam a posição, o tamanho ou a direcção das formas. Todo o trabalho de 

maior especificação fica, agora, a cargo de uma repassagem a tinta sépia / 

castanha, que introduz todos os detalhes e informação necessária, de forma mais 

legível e sublinhada. A partir daqui, todas as sequências seguintes seguem este 

processo. Nesta, contudo, alguns traços de lápis a sanguínea complementam 

pontualmente alguns registos e anotações. A sequência — que serve de suporte à 

estrutura compositiva da pintura que está em Somerley Hose, Ringwood, na 

colecção do Conde de Normanton — foi captada em cinco pontos de vista: os três 

primeiros ao longo de pontos estratégicos, percorrem em três quadros sucessivos a 

linha de fachadas no lado oposto do Canal Grande; os dois últimos, são captados 

no mesmo ponto de observação, situado já do outro lado do Canal. 

Observemos agora um dos factos mais singulares do Quaderno que ainda não  

vimos discutido por ninguém. Um dos recursos mais engenhosos observados 

em todos as sequências do Quaderno é o da opção de Canaletto colocar a linha de 

horizonte quase coincidente com a margem inferior da folha. De facto, nunca vê-

mos a linha de água dos edifícios, a sua base, o chão ou a marca onde assentam. 

Essa base adivinha-se fora da folha, cortada pelo limite desta, a partir do qual 

irrompem verticalmente os edifícios. Na realidade, nestes desenhos é raríssimo 

ver-se um detalhe que seja de água. Esta é uma constatação bastante bizarra num 

caderno constituído apenas por vistas da cidade dos canais de água. E nas praças,  

                                                
267

 Tanto Pignatti, como Scirè referem esta sequência como tendo 8 páginas, omitindo o par 
Q57v/Q58, que inclui desenhos avulsos de personagens venezianos. Contudo, existem sobrepostos 
com aqueles registos, edifícios e indicações que estabelecem a continuidade das páginas 
precedentes com as seguintes e, portanto, o conjunto deve considerar 10 páginas. 
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F i g .  11 1  — C i n co  p on t os  de  v i s ta  ao  l ongo  de  de z  pág i na s :  Q 54 v / Q 55  –  Q 55v /Q 56  –  
Q 56v /Q 5 7  –  Q 57v /Q 5 8  -  Q 59 v / Q 60 .cxi 

o chão também está ausente. O que é que pode explicar uma opção tão estranha? 

Esta curiosidade deve fazer-nos reconsiderar mais uma vez qual o verdadeiro 

papel deste caderno no processo de trabalho deste artista. Porque se, realmente, 

estas sequências funcionam como imagens-matriz para a produção de pinturas, 

porque é que nelas não se vê igualmente a linha de horizonte coincidente com a 
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margem inferior do quadro? Como é evidente, as vistas do Quaderno não são para 

transferir literalmente. As vedute finais, pictóricas, como já o referimos, resultam 

de um elaborado processo de reinvenção e encenação. Mas para isso, é necessário 

ter material a partir do qual se constrói e se compõem. O Quaderno representa 

esse material e, neste sentido, a sua função não é a de fornecer a vista completa 

para depois se reproduzir numa pintura. Nem o podia, não só porque a óptica tem 

limitações de ângulo visual que obrigam a uma captação por etapas, mas 

sobretudo porque muitos pontos de vista das pinturas são inacessíveis ou 

imaginários. Assim, a sua função é, de facto, a de registar a topografia, 

inventariando a sucessão dos edifícios, a relação espacial que estabelecem, os 

elementos que os compõem, pisos, andares, telhados, janelas, arcadas, chaminés, 

etc. Toda esta informação está disponível para ser transferida para a estrutura 

perspéctica e compositiva de um desenho acabado, para uma gravura ou pintura. 

Transferida é uma força de expressão porque, na verdade, a estrutura tem de ser 

construída de raiz, usando a perspectiva linear, aplicando certamente todos os 

conhecimentos de cenografia aprendidos por Canaletto na sua juventude. É certo 

que essa construção tem como referência orientadora as vistas do Quaderno, mas 

estas funcionam não como um negativo fotográfico, no sentido literal, mas como 

uma partitura que, com a sua linguagem notacional, fornecem todas as indicações 

necessárias ao pintor. E á aqui que entra a questão da linha de horizonte. Existe, 

de facto, um inconveniente em colocar a linha de horizonte quase sobre a margem 

inferior da folha: perde-se uma pequena faixa da parte inferior dos edifícios, 

incluindo a sua base e a linha de água (e claro está, toda a superfície da água ou 

do chão). Mas esta informação é relativamente fácil de repor na reconstrução 

definitiva da vista numa pintura. Em contrapartida, a linha de horizonte situada 

sobe a base da folha é uma linha de referência constante no alinhamento dos 

edifícios. A partir dela saem perpendicularmente todas as verticais dos edifícios. 

Sobre ela podem acertar-se as diferenças de escalas para as transições entre 

sectores de uma sequência. Em suma, é uma linha de referência fundamental para 

quem está a fazer uma sucessão de desenhos com uma câmara obscura e quer 

fazer a ligação entre o desenho de um sector e o de outro que se irá desenhar mais 

à frente. É uma linha de guia, que mantém a perspectiva coerente, 

independentemente da mudança de escala, funcionando como um elemento 
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uniformizador no momento posterior de montar a sequência dos desenhos numa 

veduta completa. 

 

 

5ª sequência (de 4 páginas.): Igreja de San Simeone Piccolo – (Fig. 112). 

Seguindo o mesmo processo inaugurado na anterior — primeiro esboço a 

grafite seguido de apontamento delineador a aparo com tinta — esta sequência 

necessitou apenas de duas tomadas de vista distribuídas em dois pares de páginas. 

A cúpula de San Piccolo é desenhada em três partes em momentos separados. Na 

folha Q53, foi desenhada a parte superior da cúpula que não coube no espaço em 

cima e passou para a área livre à esquerda. Este registo parece-nos, contudo, ter 

sido feito a olho, sem a câmara, uma vez que o desenho da curvatura do lampião 

se encontra corrigido (como se fosse visto de frente e não de baixo para cima): a 

sua base teria de produzir uma elipse bem mais inclinada se fosse desenhada a 

partir de uma matriz óptica naquela posição (comparar com a fotografia 

respectiva). Existe um ligeiro desfasamento na continuidade de direcções e escala 

das formas na passagem da folha Q53 para o seu verso, Q53v. Sendo uma 

perspectiva com as fachadas frontais, as falhas no ajustamento das duas imagens 

projectadas tornam-se mais evidentes. Este desfasamento resulta da mudança de 

posição da câmara no segundo desenho (Q53v/Q54), deslocada lateralmente para 

a direita e aproximada ligeiramente, alterando o ponto exacto da captação (e 

consequentemente a estrutura da imagem projectada). Fizemos a reconstituição 

desta veduta (formada a partir de duas vistas) numa montagem fotográfica 

equivalente (usamos aqui uma objectiva de 28mm para o formato 35mm, 

equivalente a um ângulo visual bem mais abrangente que nos desenhos). Apesar 

das ópticas serem diferentes, no caso das fotografias tivemos que “distorcer” a 

imagem para colocar as linhas horizontais e verticais completamente ortogonais. 

Refira-se que, com a projecção de uma imagem numa câmara obscura, a intenção 

de evitar a convergência nas posições frontais, mantendo as linhas verticais e 

horizontais perfeitamente ortogonais é muito difícil de concretizar. Uma lente 

com um ângulo maior permite apanhar todo o conjunto mas produz aberrações 

laterais mais problemáticas para corrigir. Nos desenhos do Quaderno foi usada  
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F i g .  112  —  Do i s  pon to s  de  v i s ta  ao  l on go  de  q ua t ro  pá g i n as :  Q 52v /Q 5 3  –  Q 53 v /Q 54 .  cxii 

uma lente de distorção imperceptível (provavelmente uma objectiva equivalente a 

50mm para o formato 35mm), mas, consequentemente com pouco ângulo de 

abrangência e, daí, a necessidade dos dois enquadramentos para apanhar o 

conjunto completo. Relativamente à convergência das linhas, principalmente as 

verticais, é possível, até um certo limite, corrigi-la de imediato na imagem 

projectada mediante a inclinação apropriada do plano de projecção (neste caso a 

folha do caderno). 
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6ª sequência (de 4 páginas.): Campo San Giovani e Paolo - Fig. 113 

Esta sequência tem uma captação mista. As páginas da direita são feitas com 

câmara obscura. As da esquerda, parcialmente, são à vista desarmada. Nestas 

apenas se anotou o essencial das relações espaciais dos elementos da fachada, 

registados parcialmente em zonas separadas das folhas. Se a fachada é simétrica 

não há necessidade de repetir a sua representação por inteiro (seria redundante e 

fastidioso). O par da direita (Q51/Q50v) apresenta das poucas vistas onde é 

possível restituir o ponto de captação no local. Gioseffi faz da sobreposição da 

perspectiva deste desenho, com a perspectiva de uma fotografia deduzida do 

mesmo ponto de vista, um dos seus argumentos da tese em favor do uso da 

câmara obscura. É curioso notar a estratégia de encenação do espaço usada por 

Canaletto: do ponto de observação em questão a fachada da Basílica de San 

Giovani e Paolo só poderia ser representada obliquamente — compare-se, por 

exemplo, a mesma representação por Guardi que assume a perspectiva correcta. 

Canaletto opta intencionalmente por representá-la como se fosse vista de frente 

(os croquis do Quaderno confirmam-no). Trata-se de uma opção de organização 

espacial apresentando a fachada de forma convencional, em que a mão do artista 

“apara” e corrige os desvios da visão, talvez para “não ofender os sentidos” como 

falava Zanetti. Na realidade, para alguém colocado naquele ponto de observação 

torna-se impossível captar fotograficamente todo o espaço sem que ocorram 

convergências laterais e verticais. A montagem que apresentamos na Fig. 113 

resulta da colagem de vários pontos de vista. Tal como Canaletto, resolvemos 

compensar a obliquidade da fachada colocando-a, artificialmente em posição 

frontal. O efeito é o de uma distorção do espaço pouco compatível com a 

realidade (principalmente na dilatação lateral da área da fachada da Scuola di San 

Marco. O esquema é transposto para o desenho final (ver cópia de Vicentini) e 

para a mesma  pintura no Castelo de Windsor, na colecção da Rainha.  

Surge-nos aqui uma questão, comparando o registo deste par de páginas e o 

produto final: a gravura ou a pintura. Onde foi Canaletto buscar a restante 

informação visual para completar a totalidade da veduta final? Mesmo que a 

fragmentação da fachada contenha a informação necessária, falta toda a 

informação relativa à fachada da Scuola di S. Marco que lhe é contígua. Sendo o  



                                                                                                                                                              Desenhar com a câmara: Canaletto e o Quaderno Cagnola 

361 

 

F i g .  113  —  Do i s  pon to s  de  v i s ta  pa ra  qua t ro  pág i nas :  Q 5 2 /Q 5 1v  –  Q 51 /Q 50v .cxiii 



Da Visão Objectiva ao Olhar Subjectivo (I) 

362  

Quaderno um álbum de registo objectivo dos lugares, encarado como material de 

estudo e de apoio para as pinturas, não seria de esperar um maior rigor, 

acabamento e detalhe nestes levantamentos? Na verdade, se considerarmos o 

método de construção das vedute que já referimos, muito provavelmente o 

Quaderno não seria a única fonte de informação visual disponível. Tem de se pôr 

a hipótese de Canaletto possuir outros esquiços e até outros cadernos que não 

chegaram aos dias de hoje, com a informação necessária a complementar este 

material. Aquilo que é certo é que, nesta data, havia em Veneza um mercado 

florescente de imagens da cidade, que alimentavam o gosto crescente da veduta e 

uma vasta clientela de viajantes e de souvenirs do Grand Tour que por ali 

passavam. A tradição iconográfica de vistas e representações topográficas ocupou 

pintores, ilustradores e gravadores já desde o tempo de Carpaccio, fornecendo 

imagens de todo o género para este mercado emergente. Como profissional da 

veduta, Canaletto dispunha certamente de um banco de imagens ao qual podia 

recorrer e no qual se podia apoiar em articulação e complemento com os seus 

próprios desenhos. Em particular as séries de 103 gravuras de Lucas Carvelarijs, 

de Le Fabriche e vedute di Venetia de 1703 ou as publicadas pelo editor 

Domenico Lovisa (1690-1750) em Il Gran Teatro di Venezia, disponíveis a partir 

de 1717, com uma segunda edição em 1720 ampliada para 123 gravuras, 

incluindo reproduções de pinturas com diversos locais da cidade e vistas originais 

gravadas por muitos artistas diferentes, que constituíam um material precioso que 

fazia o levantamento de praticamente todos os locais emblemáticos de Veneza, 

fornecendo todos os detalhes que eventualmente ficassem omissos nos seus 

desenhos. Assim, este material, em conjunto com o do Quaderno 

complementavam-se e forneciam a base para a reinvenção espacial e cenográfica 

projectada por Canaletto. Corboz defende mesmo que grande parte do material de 

Canaletto vem das gravuras já existentes. Não negando esse contributo, pensamos 

que o Quaderno (ou outros Quadernos ou desenhos avulsos que poderão ter 

existido) constituem um elemento fundamental no seu processo de planeamento 

de uma veduta. Vejamos em concreto o caso desta sequência, considerando as 

duas gravuras publicada de Carvelarijs e de Lovisa (da autoria de um 

monogramista S.F.) que certamente Canaleto possuía (Fig. 114, em cima). Para 

compôr uma nova veduta, com uma nova perspectiva e um novo enquadramento  
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F i g .  114  —  V á r i a s  ve r sõ es  do  me s mo  esp aço :  (e m c i ma )  G r avu ra s  de  Lu ca s  C a r l e va r i j s  

(1703 )  e  Do men i co  Lov i sa  (17 20 ) ;  ( a  me i o )  p r o j ec t o  da  n ova  ve du ta  d e  Ca na l e t to  

( sob rep os i ção  do  e squ em a  da  pe r spe c t i va  do  Q ua de r no  co  a  res pec t i va  p i n tu r a )  e  des enh o  

p repa ra tó r i o  p a ra  g r avu ra  de  V i c en t i n i  a  pa r t i r  de  C ana l e t to  (174 2 ) :  (e m b a i xo )  p i n t u ra  f i na l  

de  Cana l e t to  G i o va nn i  e  Pa o l o  and  Co l l eo n i  Mo nu men t , ( c .17 38 )  e  v e r são  p i c t ó r i ca  do  mes mo  

ob j ec to  d e  F ran ce sco  G u a rd i  d e  1763 .  cxiv 

que alterasse a configuração e a relação espacial dos vários objectos, aquilo que 

Canaletto apenas necessitava de fazer era deslocar-se ao local e captar num 

esquiço a perspectiva desejada com a câmara obscura. Bastar-lhe-ia apontar o 

essencial relativamente ao novo ponto de vista. Todos os detalhes das fachadas já 

o tinha das gravuras de Carvelarijs e Lovisa pelo que não necessitaria de perder 

muito tempo com eles. Depois, conjuntamente com todas as fontes, construía  em 

estúdio o desenho final. Julgamos que este seria o método de trabalho mais 
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credível: explica algumas ausências de informação e de detalhe dos desenhos do 

Quaderno mas confirma a sua origem como matriz para a reestruturação ou 

reinvenção do novo ponto de vista. 

 

 

7ª sequência (de 8 páginas.): Canal Grande do palácio Bembo até ao palácio 
Vendramin Calergi - Fig. 115. 

Tal como nas restantes, nesta sequência é bem evidente o enfileiramento de 

todos os edifícios, desenhados sempre a partir da referência da linha de horizonte. 

Os três primeiros enquadramentos representam fachadas da margem esquerda 

desenhados em instâncias distintas, progressivamente aproximadas dos seus 

objectos à medida que estes vão perdendo definição pela recessão perspéctica da 

escala, ao longo de três pontos de vista da margem direita do canal. O último 

enquadramento é captado da margem esquerda. No interior da câmara obscura é 

fácil encontrar a linha de horizonte sobre a imagem projectada: basta acertar a 

margem inferir do caderno, alinhando-a com o centro da projecção (por onde 

passa a mediana horizontal da projecção), fazendo coincidir o ponto de projecção 

zenital (derivado do raio projectivo principal, perpendicular ao plano de 

projecção) com o centro do par de páginas aberto do caderno. 

 

 

 

F i g .  115  —  Q ua t ro  p on to s  de  v i s ta  ao  l ongo  de  o i to  pág i na s :  Q 5 0 /Q 49v  –  Q 49 /Q 4 8v  –  

Q 48 /Q 47 v  –  Q 47 /Q 46 v .  cxv 
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8ª sequência (de 12 páginas.): Bacia de San Marco vista do cais dos Schiavoni- 
Fig. 103  

Trata-se da sequência mais longa, desenhada sucessivamente em cinco pontos 

de vista distintos ao longo de doze páginas (Q45v/Q46 – Q44v/Q45 – Q43v/Q44 – 

Q42v/Q43 – Q41v/Q42 – Q40v/Q41). A hipótese de uma lente telescópica tem de 

ser equacionada aqui. O detalhe com que os planos longínquos estão trabalhados, 

sobretudo do lado direito, de La Salute a S. Marco (Fig. 116), reforça essa 

suspeita. O lado esquerdo foi, certamente, parcialmente registado com câmara, 

contudo a grande parte é completada à vista desarmada. Para esta metade direita 

da sequência, o local de captação deve ter sido sempre o mesmo, uma vez que a 

aproximação aos locais só pode ser feita por barco e, nesta circunstância, o registo 

 

 

F i g .  116  —  (e m c i ma)  P a r te  d i re i ta  da  8 ª  se quên c i a ,  de  L a  S a l u te  a  S an  Ma rco ,  rep a r t i da  po r  

qua t ro  pon to s  de  v i s ta  e m 8  p ág i na s .  ( em  ba i xo )  Áre a  co r res pond en te  ao  l eva n t am en to  do  

Q uade rno  a ss i n a l ada  sob re  a  p i n tu ra  co r re spo nde n t e  e m  W obur n  Ab bey .  cxvi 
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com câmara obscura não nos parece possível, donde, as três primeiras zonas 

devem ter sido captadas com uma óptica tele-objectiva e a última com uma óptica 

de distância focal menor. 

 

 

9ª sequência (de 6 páginas.): Campo de Santa Maria Formosa - Fig. 118. 

Um bom exemplo de como um espaço pode ser alterado na sua transposição 

para pintura. Experimentámos reconstituir no local o método de levantamento de 

Canaletto usando uma câmara fotográfica que percorreu os vários sectores do 

espaço do Campo de Santa Maria Formosa para, posteriormente construir uma 

colagem das imagens. Comparando com a respectiva pintura de Canaletto (Fig. 

117), nesta observamos uma dilatação da escala e uma sensação de amplificação 

do espaço. No levantamento do Quaderno observamos alguns dados curiosos. 

Existem claramente três pontos de vista, que se vão aproximando para fazer o 

varrimento das fachadas do lado esquerdo. O último ponto de vista — o central — 

inclui a Igreja de St.ª M.ª Formosa e as fachadas do lado direito. A igreja é só 

anotada na sua metade (mais uma vez o critério de economia decorrente da 

simetria dos elementos). Todos os traçados iniciais foram feitos com lápis 

vermelho ou sanguínea complementados, depois (só no corpo central, Q36v/Q37), 

com traços a grafite, usado sobretudo para caracterização do sombreado. Só 

depois é que é feita a repassagem a sépia com aparo de ponta metálica. Segundo 

Gioseffi (1959, p. 37) o par de páginas deste corpo central constitui um argumento 

que prova o emprego da câmara obscura. Trata-se, segundo ele, de um caso de 

“dupla exposição”: como a parte de cima do campanário não coube na folha, 

Canaletto teria simplesmente deslocado o caderno no interior da câmara para 

desenhar o que lhe faltava no espaço livre da folha à direita (uma solução idêntica, 

aliás, à usada com a cúpula de S. Simeone, Fig. 112). Esta hipótese, ainda que 

possível, não representa um argumento decisivo. Recursos deste género são muito 

frequentes no desenho de observação à vista desarmada e não podem ser 

encarados como um sinal decisivo de alteração da posição de uma imagem 

projectada. Ainda assim, e ao contrário do que ocorre com o desenho da cúpula 

deS. Simeone, aqui a coincidência na continuidade das linhas é perfeita, bem  
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F i g .  1 17  — (e m c i ma )  R eco ns t i tu i ç ão  d o  l e van ta men to  d o  es paç o  do  Ca mpo  d i  San ta  Ma r i a  

F o rm osa ,  e fe c tuad o  co m u ma  câ mar a  ( fo tog r á f i ca ) ,  a t ra vés  d e  se i s  fo t og r a f i as  ( pon to s  de  

v i s ta )  mon tad as  nu ma  se quê nc i a  pa no râ mi ca .  (e m b a i xo )  P i n tu r a  d e  C ana l e t to  rep re sen tan do  

do  me s mo  l oc a l  (W ob u rn  Abb ey ) .  cxvii 

como a configuração perspéctica do topo do campanário, desenhado com 

distorção marginal, sinais que abonam em favor da tese de Gioseffi. Há, contudo, 

outros exemplos de “dupla exposição” no Quaderno que nos parecem mais 

evidentes. 
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F i g .  1 18  — (e m c i ma )  Q ua t ro  po n t os  de  v i s ta  ao  l o ngo  d e  s e i s  pág i nas :  Q 38 v /Q 39  –  
Q 37v /Q 3 8  –  Q 36 v /Q 37 ;  ( ao  me i o )  s ob re po s i çã o  da  9 ª  se quên c i a  s ob r e  a  r esp ec t i v a  g r av u ra  

de  V i cen t i n i ;  (e m ba i xo )  dua s  ve r sõe s  e m des enho s  a u tó no mos  de  Cana l e t to  do  me sm o  

espa ço  (W i nd so r ) .  cxviii 
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10ª sequência (de 4 páginas.): Porta do Arsenal e capela da Madonna della Pace 
- Fig. 119. 

 

 

F i g .  119  —  Do i s  pon to s  de  v i s ta  e m qua t r o  pág i n as :  Q 35 v /Q 36  –  Q 3 4v /Q 3 5 .  cxix 
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F i g .  12 0  — Co mpa raç ão  en t re  a  p i n tu ra  de  Can a l e t to  ( c .  1732 )  e  a  m on tag em fo tog rá f i c a  co m  

do i s  po n t os  de  v i s ta .  cxx 
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Aqui sim, temos um caso evidente de “dupla exposição”. Na primeira página  

(Q35v), a aresta do ângulo do edifício que se interpõem à direita da porta do 

Arsenal é assinalado com uma linha vertical; essa linha é repetida na zona livre na 

parte esquerda da folha, para o desenho poder ser continuado de lado, rodando o 

caderno (virando a margem esquerda da folha para a margem inferior) retomando 

o registo da respectiva fachada numa escala mais reduzida, num apontamento 

mais solto, muito provavelmente desenhado à vista desarmada. O local está hoje 

muito alterado (veja-se Fig. 120: a capela della Pace e o edifício da esquerda já 

não existem), mas é possível constatar que as duas tomadas de vista foram feitas 

em cada um dos lado do canal e refundidas depois na vista final. como se o 

conjunto fosse visto no centro deste. Tal como na sequência anterior, todo o 

registo inicial é marcado primeiro a sanguínea. A sequência serve de base ao 

desenho de Windsor, que serve de matriz a outra pintura de Woburn Abbey. 

 

 

11ª sequência (de 10 páginas.): Canal Grande de Santa Chiara até à Igreja de la 
Croce - Fig. 121 

Esta sequência prova que o Quaderno foi efectivamente usado como ponto de 

partida para a elaboração das vedute definitivas, neste caso concreto para um 

desenho que se encontra em Windsor e para uma pintura em Woburn Abbey 

(contrariando, portanto, as hipóteses contrárias provocatoriamente sugeridas por 

Corboz). É possível observar nas três primeiras páginas (Q34, Q33v e Q33) sinais 

inequívocos de transferência da imagem pelo método da quadricula. Sete linhas 

verticais numeradas, riscadas a régua, divIdem em intervalos regulares de 7 cm o 

espaço ao longo de duas páginas contíguas e de uma no verso. Nestas linhas estão 

visíveis pequenos furos, marcas da passagem de um compasso de escalas, usado 

para transferir estas medidas para um suporte maior. Os números permitem 

orientar a ampliação das formas. Curiosamente, o processo resume-se apenas a 

um pequeno sector da composição global que, não obstante, pode dar a referência 

da escala para os restantes sectores. O processo não garante um rigor absoluto na 

transferência de medidas (por causa da dobra entre as páginas do caderno e a 

passagem entre recto e verso da folha), mas permite estabelecer a unidade de  
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F i g .  1 21  — C i n co  pon to s  de  v i s ta  ao  l on go  d e  de z  pá g i nas  Q 3 4 / Q 33 v  –  Q 3 3 /Q 32 v  –  
Q 32 /Q 31 v  –  Q 31 /30 v  –  Q 3 0 / 29v .  D e t a l he  da s  fo l ha s  Q 34  e  Q 33 v :  Ma rc açõ es  d e  

re f e rê nc i a  p a ra  t ra ns fe rên c i a  da  i mage m  cxxi 
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escala de redução ou ampliação para os restantes pontos de vista com escalas 

diferentes. Não acreditamos, contudo, que esta tenha sido a técnica principal de 

transferência, mas um método de recurso para aferir a coerência de escalas. Trata-

se, porém, de uma prova inequívoca do sentido inerente ao processo de Canaletto. 

 

12ª sequência (de 8 páginas.): Canal Grande da Igreja de la Croce à de San 
Geremia  - Fig. 122. 

O levantamento de toda a veduta é repartida em quatro parcelas todas elas 

alinhadas sobre a linha de horizonte. Não é de excluir nesta, como em outras 

sequências, que o método de captação, em vez de pressupor uma deslocação física 

da câmara ao longo de pontos específicos das margens do canal, se mantenha num 

só ponto fixo e vá percorrendo a paisagem urbana num movimento de rotação em 

que, em cada “take”, se mude de lente com uma distância focal mais longa, 

 

 

F i g .  122  — Q ua t ro  pon to s  de  v i s ta  e m o i t o  pág i n as :  Q 28 v /Q 29  –  Q 27 v / Q 28  -  Q 2 6v /Q 27  –  
Q 25v /Q 2 6 .  cxxii 
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aproximando desta forma os objectos mais longínquos. Tal como esta, as restantes  

sequências seguem o procedimento habitual já descrito, e tal como esta também 

nas restantes vamos encontrar as respectivas versões pictóricas em Woburn 

Abbey, em desenhos em Windsor ou nas gravuras de Vicentini. 

 

13º sequência (de 8 páginas.): Canal Grande do palácio Corner-Spinelli ao 
Rialto - Fig. 123. 

 

F i g .  123  —  Q ua t ro  p on to s  de  v i s ta  ao  l ongo  de  o i to  pág i na s :  Q 2 4v /Q 25  –  Q 23 v / Q 24  –  
Q 22v /Q 2 3  -  Q 21v /Q 2 2 .  De s l o caç õe s  na  pos i çã o  da  l i nha  de  ho r i z on te  n a  v e rs ão  d es enha da  

(W i nd so r )  e  na  p i n tad a  (W o bu rn  Abb ey ) .  cxxiii 
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14ª sequência (de 7 páginas.): Canal Grande de Ca’ Rezzonico ao cais de San 
Samuele - Fig. 124. 

 

 

F i g .  12 4  — Q ua t r o  pon to s  de  v i s ta  ao  l on go  de  o i t o  pág i n as :  Q 17 v /Q 18  –  Q 18v /Q 1 9  
-Q 19 v /Q 20  –  Q 20 v .  cxxiv 
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15ª sequência (de 6 páginas.): Canal Grande do palácio Moncenigo-Gambara 
ao cais de San Vidal – Fig. 125. 

 

 

F i g .  12 5  — Q ua t r o  pon to s  de  v i s ta  ao  l on go  de  o i t o  pág i n as :  Q 16 v /Q 17  –  Q 15v /Q 1 6  
–  Q 1 4v -Q 15 .  cxxv 
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16ª sequência (de 8 páginas.): Canal Grande de Ca’ Corner até la Carita – Fig. 
126. 

 

 

F i g .  126  — Q u a t ro  po n to s  de  v i s ta  ao  l ongo  d e  o i t o  pág i na s :  Q 1 3v /Q 1 4  –  
Q 12v /Q 1 3  –  Q 11v /Q 1 2  –  Q 10 v-Q 1 1 .  cxxvi 
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5- A marca óptica 

Feita esta revisão pelas sequências do Quaderno, podemos seguramente concluir a 

existência de uma marca óptica no processo de concepção das vedute. Contudo, 

como referimos, os sinais da ferramenta óptica não se esgotam na ideia do 

sincopamento da visão ou da colagem de enquadramentos decorrentes da 

limitação do olho artificial da câmara. Uma das características estritamente óptica  

relacionam-se com o tipo de lentes usadas. Já observámos, na análise das 

sequências, que em certos casos parece ser perceptível o emprego de lentes 

diferentes das usada na generalidade dos desenhos. Efectivamente, existem vistas 

que combinam a utilização de objectivas com distâncias focais mais longas que 

permitem enquadramentos telescópicos que aproximam convenientemente os 

objectos sem a necessidade da mudança e deslocação física dum novo ponto de 

vista. A variedade ou quantidade de ópticas usadas necessitaria de um estudo mais 

especializado, sobretudo no que toca à transição de sectores com escalas 

diferentes numa sequência. Por vezes torna-se dúbio perceber se a mudança de 

pontos de vista que vai ampliando os lugares mais longínquos decorre de facto de 

uma aproximação física ou óptica. Contudo, é claramente perceptível que, na sua 

globalidade, os enquadramentos subentendem pelo menos duas tipologias de 

ângulo visual decorrente do uso de objectivas distintas: a da dita lente normal e a 

da lente tele-objectiva. Os desenhos resultantes desta última — muito semelhantes 

à imagem obtida a partir de uma tele-objectiva — são notórios pela profundidade 

de campo pouco natural, com as massas arquitectónicas excessivamente 

compactadas e planificadas, como que projectadas para primeiro plano, com uma 

uniformização de escalas próximas e afastadas e uma tendência para a 

ortogonalidade. Os três exemplos da Fig. 127 ilustram bem estas características. 

Cada folha parece apresentar recortes da realidade vistos através de uma luneta 

telescópica, mais ainda se os contextualizarmos no conjunto da veduta que 

definem. 

Outro indício que pontualmente ocorre e que se relaciona com o mesmo 

problema de “captação” do enquadramento na folha é o facto de constatarmos nas 

páginas do Quaderno as já mencionadas situações de “dupla exposição”. O termo  
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F i g .  1 27  — Des enho s  q ue  rev e l a m u ma  “v i são  e m t e l e -ob j e c t i v a ” .  Pág i n as  Q 13  (da  16 ª  

sequ ênc i a ) ,  Q 27  ( da  12 ª  seq uên c i a )  e  Q 1 5v /Q 1 6  (da  15 ª  sequ ênc i a ) .cxxvii 

é intencionalmente tomado emprestado da fotografia para denotar duas 

representações distintas sobrepostas na mesma página. Obviamente que o facto de 

se fazerem vários registos na mesma página  — esboços, croquis, estudos  e 
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descrições mais ou menos elaboradas de um qualquer objecto — não é um recurso 

inédito no desenho. Porém, quer o carácter dos desenhos, quer a distribuição dos 

mesmos no campo da página parecem apontar para um procedimento distinto do 

que seria espectável encontrar em casos deste tipo: mudanças de ponto de vista, 

com as rectificações perspécticas redesenhadas por cima do desenho primário; 

projecções parciais delineadas em zonas livres da mesma página aproveitadas por 

conveniência; sobreposição de dois delineamentos de perspectivas de fachadas 

com elementos muito repetitivos e complexos, virtualmente impossíveis de 

desenhar a olho nu com o rigor, a espontaneidade e segurança que os dois registos 

revelam. A Fig. 128 ilustra três situações diferentes em que se percebe que houve 

uma alteração da imagem projectada condutora do delineamento que a fixará em 

desenho. Em cima, a primeira selecção (Q63v/Q64), apresenta a sobreposição de 

dois registos. Trata-se da sobreposição do início da 2ª sequência (na página 

Q63v), que é toda desenhada com as folhas invertidas, com o início da 3ª 

sequência (também na página Q63v), mas desenhadas aqui, na posição correcta. 

São, portanto, dois registos de objectos diferentes em momentos distintos que se 

sobrepõem porque, no interior da câmara obscura, a imagem projectada sobre a 

folha abstrai ou encobre as eventuais marcas que sobre ela existam, permitindo o 

delineamento de um segundo desenho sobreposto sem grande desorientação da 

legibilidade. Ainda em cima, na segunda selecção (Q17v/Q18), temos uma 

situação diferente. Assistimos aqui ao enfiamento de uma série de fachadas 

desenhadas obliquamente do lado esquerdo até à esquina de Ca’ Foscari; a partir 

daqui, houve uma mudança para uma lente com maior potência telescópica, 

produzindo uma imagem projectada mais ampliada, e continuou-se o desenho a 

partir do ponto interrompido (a aresta da esquina de Ca’ Foscari). A parte superior 

do campanário de St.ª Maria dei Frari é desenhada num espaço livre ao lado, tal 

como observado noutros casos (Q53, Q37 ou Q17). Finalmente, em baixo 

(Q22v/Q23), uma outra situação, talvez a mais sintomática. O desenho das 

fachadas do lado direito vai até ao limite esquerdo da folha mas é continuado mais 

acima no espaço livre desta. O que ocorreu foi simples: desviou-se o próprio 

caderno, sobre o plano onde está pousado, mais para a esquerda e mais para baixo, 

por forma a ir buscar a parte lateral da imagem projectada que ultrapassa a área 
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F i g .  1 28  — T r ês  e xe mp l os  d e  pá g i na s  c om rep re sen ta ç ões  e m “dup l a  e xpo s i ç ão ” .  Pág i nas  

Q 63v /Q 6 4 ,  Q 1 7v /Q 18  e  Q 22v /Q 2 3 .cxxviii 

projectiva ocupada pela superfície do caderno.268  O que é curioso é que, ao fazer 

isto, a linha de horizonte consequentemente sobe para o meio do caderno e, pela 

primeira vez, aparece, bem visível, em toda a sua extensão a linha de água e a 
                                                

268
 Ou, em alternativa, desviou-se a lente para a esquerda e baixou-se a inclinação do espelho. 
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base dos edifícios que ao longo das sucessivas páginas se encontram sempre 

ocultas. 

Relativamente às questões de natureza estritamente gráfica, em algumas das 

poucas folhas que exibem o gesto original, sem a maquilhagem da repassagem da 

tinta sépia, é possível detectar sinais de delineamento e de uma acção do riscado 

obtido a partir de uma imagem projectada. A Fig. 129 mostra detalhes de um 

desenho onde a expressão gráfica rápida, segura, certeira da linha parece revelar 

indícios de um gesto característico de quem traça seguindo uma imagem 

projectada subjacente. Exactamente as mesmas características apontadas por 

Hockney a propósito da comparação entre os traços de Ingres e Warhol (veja-se 

Fig. 80). Pese embora o facto de a maioria dos traços terem sido redesenhados 

posteriormente a tinta, ocultando o rasto que nos permitiria uma avaliação mais 

segura, julgamos que a técnica de Canaletto não é tanto a de seguir alheadamente 

os contornos da projecção, mas sim interpretá-la, adaptando-a ao seu estilo. Ao 

longo das páginas, a par de uma rapidez de gesto que tenta apanhar os vários 

 

F i g .  129  —  De ta l hes  d o  t raç ado  da  fo l h a  Q 62v  d o  Q uad e r no .cxxix 
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elementos, como se tentasse agarrar uma imagem fugidia, observamos aqui e ali 

uma expressão tacteante, caracterizada por pequenos golpes do lápis e pelo 

traçado ritmado de linhas. A preocupação é apenas a de apontar, assinalar o lugar 

das coisas, por vezes tão freneticamente, que se aproxima do limiar da 

conformidade e legibilidade. 

Podemos legitimamente questionar se em alguns casos esses sinais não 

poderiam ser confundidos ou atribuíveis à própria natureza do tipo de registo 

adoptado: um esquiço, cuja função de apontamento mnemónico e cuja prontidão e 

espontaneidade de execução produz quase inevitavelmente uma grafia com este 

tipo de característica. Certamente que muitos destes desenhos têm essa 

característica de apontamento impressivo, rápido e inacabado, típica de uma 

linguagem que usualmente encontramos num esquiço, mas, por outro lado, 

revelam um rigor estrutural e uma correcção construtiva que são estranhos neste 

tipo de registo. As linhas são riscadas com fluidez, desenvoltura e até displicência, 

mas tudo parece estar no sítio certo, sem enganos; não há desvios de direcções; 

não há traços que revelem ensaio, hesitação ou correcção; este facto é tanto mais 

estranho quando nos deparamos com representação de estruturas complexas, com 

orientações variadas e em perspectiva que, num exercício tradicional de registo de 

observação, implicariam um olhar atento e repetido, tanto para o desenho, quanto 

para o modelo, para proceder a operações como comparar, apontar, corrigir, 

confirmar e que, numa construção desta natureza — um esquiço, um esboço, um 

desenho directo de apontamento sem pretensões de finalização —, revelariam 

inevitavelmente o rasto gráfico dessas acções. 

A questão da perspectiva é especialmente pertinente nos casos de 

representação de vistas, com uma grande densidade de elementos arquitectónicos, 

com múltiplas direcções em jogo, relações de escalas variadas e muitos 

pormenores repetitivos. Precisamente, um dos indícios de que nestas páginas 

houve um auxílio de uma matriz óptica que guiou a execução dos esquiços pode 

ser observado no modo como são representadas as fachadas dos edifícios de 

Veneza, com ângulos divergentes entre si, em posições particularmente difíceis, 

vistas obliquamente e cheias de figuras comprimidas, mas que, apesar de uma 

aparente desordem e indefinição de traços e garatujas, são desenhadas com as 

janelas correctamente alinhadas, com os diferentes pontos de fuga, com as 
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F i g .  1 30  — Q u a t ro  d e t a l he s  de  ve du te :  l i nh as  ce r te i ra s  e  de c i d i d as  pa ra  re p re sen ta r  

mú l t i p l a s  pe rsp ec t i v as  ob l i qua s  de  fac hada s ,  rep l e t as  de  e l em en tos  co mp l i cado s  e  re pe t i t i vo .  

Se l e cç ões  d as  pá g i na s  Q 59 v ,  Q 1 1 ,  Q 1 6v  e  Q 4 7 .cxxx 

reduções de escalas congruentes, com o afastamento e, sobretudo, apontando os 

vários detalhes (como a forma das portas e janelas, a configuração dos alçados, os 

recortes e perfis de chaminés e telhados) com uma linha de contorno 

desembaraçada e certeira (Fig. 130). 
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F i g .  131  — De se nho s  do  au to r :  ( em c i m a)  -  sequ ênc i a  c om t rê s  pon to s  de  v i s ta  ao  l on go  de  

se i s  pág i n as  d um cad e rno  fe i to  co m u ma  c âm ara  obs cu ra  na  Pr aça  do  Ro ss i o  e m L i s boa ;  (e m  

ba i xo )  se i s  es qu i ç os  à  v i s ta  de sa r ma da  f e i t os  e m  d i v e r so s  l oca i s  de  Vene za .  cxxxi 
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O confronto com esta realidade foi testado por nós na realização de uma série 

de esquiços em alguns dos locais representados no Quaderno269. Feitas, 

evidentemente, as devidas distâncias, o nosso objectivo foi o de, sobretudo, 

experimentar o confronto do ponto de vista com o lugar, as distâncias e ângulos 

visuais envolvidos, bem como o apontamento das massas e convergências 

perspécticas (Fig. 131). Um dos sinais mais relevantes de que nos apercebemos só 

à posteriori é o de que num desenho à vista seria muito bizarro construir a 

representação encostando a linha de horizonte na margem inferior da folha, 

sobretudo quando se está, por exemplo, diante do Canal Grande. O raio visual 

principal aponta para o centro e é aí que a linha média de referência se encontra. 

Este dado é tanto mais revelador quando comparamos outros esquiços de 

Canaletto feitos directamente à vista desarmada (por exemplo os desenhos da Fig. 

101), em que o tipo de visão subentende um olhar muito mais natural, sem este 

artifício suspeito. Este é, pois, mais um dado que, em suplementarmente aos 

outros que já referimos, nos confirma o tipo de visão que está envolvido nos 

desenhos do Quaderno. Não nos foi possível testar in loco com uma câmara 

obscura, mas estes esquiços, com as fotografias que realizámos e, principalmente, 

com os desenhos de vistas em Lisboa que fizemos com uma câmara obscura, 

permitem-nos ter uma percepção convicta  de que o núcleo central de desenhos do 

Quaderno resulta, de facto, do emprego de uma câmara. 

 

Os desenhos do Quaderno constituem uma colecção única de recursos 

associados ao uso da câmara obscura, permitindo ampliar a compreensão acerca 

das possibilidades e limitações do seu uso aplicadas ao desenho e testemunhar os 

sinais mais recorrentes que envolvem o auxilio de uma ferramenta óptica na sua 

prática, tanto mais que os exemplares disponíveis são registos directos, 

sistemáticos e pessoais do caderno de campo do artista. Mas, paradoxalmente, o 

Quaderno constitui também a confirmação de Canaletto como um artista 

inventivo que não se circunscreve à simples transcrição mecânica da realidade. Se 

a câmara fornece o material de base legitimado pela objectividade das leis da 
                                                

269
 Os desenhos foram feitos usando meios riscadores idênticos e um caderno das mesmas 

dimensões do usado por Canaletto. 
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óptica, o olhar do artista tem a última palavra: a sua óptica subjectiva transforma a 

realidade, dilatando ou comprimindo o espaço, alterando, tirando, pondo — 

compondo —, para lá do que qualquer lente pode dar. A semelhança é uma 

condição necessária nesta equação. O reconhecimento dos sítios, a identificação 

dos lugares, a conformidade e equivalência fiel das topografias. E neste 

pressuposto, a óptica e a câmara obscura são os recursos que garantem esse 

compromisso. Mas a semelhança tem sempre caminhos insondáveis. As vedute de 

Canaletto não são reproduções fieis da visão de uma lente. São recriações 

cenográficas nas quais as lentes têm um papel decisivo. Neste sentido, Canaletto 

para além de ser um dos primeiros fotógrafos antes do aparecimento da fotografia, 

foi dos primeiros a saber manipulá-la, indo muito além das possibilidades de 

registo imediato que ela subentende. 

 





 

 

XI. Na sombra de Ingres: Portraits e Vedute. 

ars est celare artem 

Quintiliano,  c. 95
270

 

 

 

A questão dos retratos desenhados em Ingres constitui um dos casos mais 

intrigantes de representação deste género no desenho. Aristocratas de passagem 

por Roma que, numa única sessão, fixavam a sua semelhança numa folha de 

papel. Amigos e conhecidos. Gordos, magros, velhos, jovens e crianças. Em pé ou 

sentados. Mas também trajes de época, chapéus, vestidos, xailes, folhos, dobras, 

rendas. Cabelos desalinhados e penteados sofisticados. Rostos únicos, fisionomias 

e olhares vividos; com carácter. Presenças singulares, que nos surgem gravadas de 

forma surpreendentemente simples, apesar da enorme variedade e disparidade de 

modelos que posaram perante Ingres. Retratos que não decorrem de um modelo 

ideal, mas antes de um compromisso de realismo para com cada modelo em 

concreto. Na nossa opinião, um caso de semelhança equiparável, em muitos 

aspectos do retratar, a outra colecção notável de desenhos: a série de retratos 

desenhados de Hans Holbein da colecção real em Windsor. Ingres constitui, 

portanto, um caso de estudo exemplar de semelhança no desenho. Mas ao 

contrário de Holbein, Ingres “esconde” muito bem a sua arte. A lucidez dos seus 

retratos resulta de um exercício de síntese assombroso. Assombroso porque neles 

se retém o fantasma do símile que lhe deu origem. Mas também porque essa 

síntese é enigmática: “como é que ele fez isto?”. É, pois, uma questão envolta em 

muitos sombras. 

 

                                                
270

 Conhecido dictum atribuído a uma passagem de Quintiliano extraída do seu Institutio 
Oratória (ca. 95) que significa qualquer coisa como: “a arte perfeita é aquela que esconde a sua 
arte” ou “a verdadeira arte está em ocultar a arte”. 
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Hockney diz-nos que Ingres usou uma câmara lúcida na execução de muitos 

dos seus retratos desenhados. E diz-nos também — recordando o que já 

mencionámos anteriormente — que, em certa medida, nos retratos de Ingres é 

possível vislumbrar características que, antecedendo o seu tempo, são 

equivalentes ao “olhar do fotógrafo antes do aparecimento da fotografia”. 

Partindo desta leitura, e depois de rebatidos os pontos mais contestáveis da 

argumentação de Hockney , aquilo que nos parece interessante explorar agora são, 

sobretudo, as condições de produção de semelhanças consequentes da tensão entre 

visão objectiva e olhar subjectivo. Concretamente, indagar a interacção do artista 

com os meios, na busca de um padrão de semelhança que, no domínio do 

desenho, possa ser obtido com o recurso a dispositivos ópticos. Ou, dito de outra 

forma, averiguar até que ponto possa existir qualquer tipo de contacto ou 

influência desse tipo de recursos nas suas práticas de representação. Esta é de 

facto a questão central que nos move. E é neste sentido que o caso de Ingres, 

enquanto actor e testemunha deste período, tem de nos merecer uma atenção mais 

demorada. 

Assim, a nossa próxima abordagem terá de mergulhar um pouco mais em 

detalhe em alguns aspectos ainda não explorados da obra gráfica de Ingres, não 

com o intuito de desenvolver o debate em torno das teses de Hockney, mas antes, 

de trazer à discussão novos argumentos relativos à questão da representação no 

desenho e à especulação sobre os processos envolvidos na produção de 

semelhança. A análise será repartida em cinco secções, por três eixos temáticos 

pouco debatidas em Ingres e que, no contexto da nossa discussão, nos parecem 

reveladoras para uma reflexão mais alargada: o primeiro eixo, constituído pela 

primeira secção que introduz o problema, diz respeito à particularidade da pose 

em perfil na sua produção retratista; o segundo eixo, e talvez o mais significativo 

repartido por três secções, desenvolve a relação entre a paisagem e o retrato na 

obra gráfica deste artista, nomeadamente no período que cobre a sua permanência 

em Roma de 1806 a 1820; e, finalmente, o terceiro, com a última secção em jeito 

de anexo, aponta algumas considerações sobre processos técnicos relativos a 

métodos de transferência e cópia, que, como veremos, complementam a leitura 

que aqui propomos. 
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1- Os perfis de Ingres 

 

Antes de avançarmos directamente para a questão da semelhança nos retratos 

desenhados em Ingres, sobretudo do seu primeiro período romano de 1806-1820, 

é conveniente determo-nos num dado raramente mencionado relacionado com a 

sua formação enquanto retratista: o de que a sua aprendizagem neste género 

artístico começa por ser desenvolvida na tradição do retrato de perfil, com 

exemplares que atestam a sua evolução tímida, no seu percurso que vai de 

Toullouse a Paris, entre 1793-97.271 O contexto no qual estes seus retratos 

primitivos surgem merece aqui uma menção prévia, sobretudo pela confrontação 

com que certamente Ingres se deparou relativamente ao tipo de soluções que se 

começaram a desenvolver face aos problemas de representação e de captação de 

semelhanças que o retrato de perfil usualmente coloca. É conveniente, portanto, 

ter presente como preâmbulo para esta secção, o que já desenvolvemos mais atrás 

na secção dedicada aos “perfis e silhuetas”, exposta na 2ª Parte deste trabalho, 

reenviando para aí a caracterização de um contexto cheio de particularismos e de 

indicadores que não devem ser descurados na nossa análise. 

 

A tradição do retrato de perfil em medalhões, a popularidade das silhouettes, 

a relação próxima que estabelecem com a emergente ciência da fisiognomia e, 

principalmente, a expansão do mercado dos retratos a fisionotraço constituem-se 

como vectores conjunturais interligados de um contexto que não pode deixar de 

ser tido em conta quando nos deparamos com os primeiros trabalhos de Ingres no 

domínio do retrato. Esta ligação é tanto mais evidente se atendermos a que o 

período de que datam estes seus pequenos desenhos, de 1793 a 1797, culmina 

com a sua mudança de Toulouse para Paris, na altura o epicentro desta 

modalidade de retrato, sendo a técnica do fisionotraço uma novidade já  
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 Ao todo estão referenciados 20 retratos de perfil atribuídos a Ingres, sendo a maioria em 
formato de quase miniatura, envolvidos em medalhões circulares; 14 deles chegaram até nós (N1, 
N2, N3, N4, N5, N6, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N24 e N25) e 6 estão desaparecidos (N17, 
N18, N19, N20, N21 e N22). 
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F i g .  132  — J . -A . - D .  Ing re s :  1 -  Ho me m de sc onhe c i d o ,  1 7 96  [N 10 ] ;  2 -  Re tr a t o  de  u m ho me m ,  

1797  [ N13 ] .cxxxii 

 

 

F i g .  1 33  — J . - A . -D .  Ing re s :  1 -  O  p i n to r  e  de co ra do r  Je an- Mar i e - Jos eph  In g re s ,  pa i  de  In g re s ,  
(1792 ? )  [N3 ] ;  2 -  De ta l he  de  N3 .cxxxiii 

claramente difundida e implantada. Se compararmos a tipologia dos seus 

primeiros retratos com a dos que são evidenciados por um certo estilo 

normalizado, observáveis em muitos portrait au physionotrace (comparem-se, por 

exemplo, os retratos da Fig. 132 com os da Fig. 32), não podemos deixar de 

assinalar as extraordinárias afinidades com os dois modelos de registo. Em 
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comum, está lá toda a retórica própria deste género, manifestada, por exemplo, na 

sobriedade da pose em perfil, no recorte da figura contra um fundo escuro, na 

escala diminuta ou na composição em medalhão. Não obstante, e em contraponto 

com esta normalização que tende a nivelar qualquer traço de originalidade 

estilística, vislumbramos já nestes primeiros retratos de Ingres um tratamento 

muito atento e factual no modo pelo qual os caracteres individuais do rosto são 

representados, longe, portanto, de traços de idealismos ou convenções figurativas 

que seriam mais espectáveis neste género de registo. Consideremos, por exemplo, 

o retrato do pai de Ingres (Fig. 133). Aquilo que podemos evidenciar a partir de  

uma observação pormenorizada deste e de outros exemplos similares é que Ingres 

dominava plenamente os recursos deste género, combinando a linguagem precisa 

e delicada da miniatura, com a técnica apurada da modelação através de 

tracejados cruzados e paralelos emprestada da gravura, deixando adivinhar já a 

sua mestria no tratamento do claro-escuro pela simples variação subtil de 

intensidade que sabe imprimir às marcas da grafite. Por outro lado, apesar da 

normalização estilística específica deste género, não há qualquer traço de 

idealismo ou convencionalismo no tratamento do rosto, (como se viria a verificar 

noutros tipos de registos seus) sendo possível detectar já sinais de uma observação 

muito apurada às características individuais de cada retratado. 

O interesse de Ingres em captar a imagem e individualidade concreta de uma 

pessoa, por observação directa, de forma credível, singular, objectiva, seria uma 

característica confirmada nos seus futuros retratos desenhados mas que, sem 

dúvida, nestes trabalhos iniciais está já presente de um modo muito evidente. Não 

será pois de estranhar que o olhar objectivo que o fisionotraço proclamava 

pudesse ter suscitado a atenção de Ingres. Não estamos sequer a sugerir a 

suposição inverosímil de que Ingres tenha alguma vez recorrido a um fisionotraço 

— um género que apesar de novo e em expansão, não deixaria de estar confinado, 

neste período, a um número restrito de estúdios que, de alguma forma, 

controlariam o seu mercado e garantiriam a exclusividade da sua técnica — mas, 

tão só a afirmar que, seguramente, conhecia a tradição e as soluções que 

envolviam as práticas ligadas a este método de representação, estava ciente dos 

resultados formais que esta técnica implicava e, acima de tudo, que não era imune 

ao seu impacto, sobretudo para alguém que pensava nas questões ligadas à 
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figuração. Este último ponto, que remete para um certo efeito de contaminação, é 

absolutamente determinante para dispormos de um entendimento mais abrangente 

da génese da sua produção retratista. Antes de mais, temos de considerar a 

interacção entre o olhar interpretativo do artista e os meios instrumentais que este 

dispunha para melhor captar a realidade por imagens, nomeadamente o confronto 

com os problemas práticos relacionados com a representação do retrato e 

concretamente com a captação dos traços fisionómicos do modelo retratado. 

Questões como o respeito pelas proporções, a fidelidade aos sinais específicos da 

cabeça ou a atenção a características individuais do rosto de cada sujeito faziam 

parte do manancial de competências e recursos que um retratista deste género 

devia dominar. Questões de representação, claro está, mas também de produção, 

de realização — do domínio do “como fazer” — que sempre interessaram aos 

artistas. Em suma, é altamente improvável que as novidades tecnológicas lhe 

tenham passado ao lado, ou que as implicações práticas e estéticas de um método 

que dizia respeito ao seu métier lhe tenham sido indiferentes. Apesar dos 

pequenos retratos em perfil de Ingres compartilharem algum do vocabulário 

estético vigente no estilo de retrato em perfil, não podemos deixar de reconhecer 

que tenham igualmente sido tocados pelo aspecto descritivo do registo a 

fisionotraço. O que há, portanto, em última instância, é a afirmação de um modelo 

de representação baseado numa descrição sensível mas objectiva que, afinal de 

contas, tem muitos pontos de contacto com o programa artístico implícito nos 

retratos fixados a fisionotraço. Programa que é partilhado por Ingres, não 

necessariamente pelos meios usados, mas, sobretudo, pelos resultados e efeitos 

obtidos e que pode ser identificado como uma das características orientadoras na 

sua produção retratista posterior. 

Os primeiros retratos de perfil correspondem a um género bem delimitado no 

período de formação inicial de Ingres em Toulouse que é rapidamente 

abandonado, quando a partir de 1797 o artista começa a frequentar o atelier de 

Jacques-Louis David (1748-1825) em Paris. Daí em diante os retratos desenhados 

que vão surgindo de forma esporádica, passam a assumir um gosto mais 

neoclássico, atravessando uma fase estilisticamente eclética ou menos 

individualizada (Fig. 134, em cima). Pelo menos até à altura da sua partida para 

Roma, que marca o início da tipologia do retrato desenhado com as características  
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F i g .  134  —  6  re t r a to s  de  In g re s  (de ta l h es )  do  s eu  pe r ío d o  pa r i s i e nse  en t re  1 797  e  1806 :  (1 )  

P . -G .  Caz eau x  [ N23 ] ;  (2 )  J . -C . - A .  S i mon  [N3 0 ] ;  (3 )  H .  Ha rve y  e  E .  No r t on  [ N31 ] ; (4 )   B .  Ban s i  

[N2 6 ] ;  (5 )  M . - A . - J .  F o re s t i e r  [ N33 ] ;  e ,  d e  nov o ,  (6 )  )  J . -C . -A .  S i mon  [N 36 ] .cxxxiv 

que viriam a ser as reconhecíveis no estilo de Ingres. O anuncio dessa mudança 

começååa a adivinhar-se nos três últimos retratos, ainda em Paris, numa tendência 

progressiva para a depuração gráfica (Fig. 134, em baixo). Curiosamente, a 

especificidade do retrato em perfil seria uma modalidade que só iria ser 

pontualmente retomada por um breve período anos mais tarde, já num outro 

contexto, numa série de desenhos bem delimitada de que veremos adiante. Antes 

porém, em Outubro de 1806, na sua viagem para Roma (destino que viria a ser a 

sua morada nos catorze anos seguintes), de passagem por Florença onde fica 

hospedado por breves dias, Ingres executa um retrato de perfil do seu anfitrião, o 

pai do seu amigo Lorenzo Bartolini (1777-1850), escultor toscano que com ele 

privara em Paris no estúdio de David e que, em nosso entender, viria a marcar 
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uma viragem (Fig. 135).272 Diríamos mesmo, a viragem que poderá assinalar o 

modo como a partir daí Ingres passará a formular os seus retratos desenhados. O 

relevante deste retrato não se relaciona propriamente com o facto do retratado se 

encontrar em posição de perfil, mas, sobretudo, com uma mudança de paradigma 

que o mesmo parece anunciar. Este desenho é tanto mais assinalável, se tivermos 

em conta o contraste que estabelece com os seus retratos imediatamente anteriores 

executados na sua estadia parisiense, de gosto marcadamente neoclássico (vejam-

se os exemplos da Fig. 134, em particular a comparação dos dois retratos de 

Simeon, N30 e N36). Note-se, nos primeiros, o tratamento mais carregado dado à 

modelação, com sombreados feitos a esfuminho ou com realces de branco para os 

brilhos, um certo convencionalismo na  pose, com figura a três quartos e olhar 

fixo e a boca com um sorriso idealizado. Por ventura, os três últimos retratos deste 

período — os retratos de Barbara Bansi (N26), da família Forrestier (N33) e de 

Jean-Charles-Auguste Simon (N36) — anunciam já uma vontade de romper com 

este registo, no sentido de uma maior depuração e de uma emancipação da linha, 

enquanto elemento gráfico dominante. De qualquer forma, persistem o tratamento 

homogéneo da figura, rosto, vestiário e adereços, com a modelação conseguida 

por um tracejado delicado, mas com uma grande importância dada ao detalhe e ao 

contraste, no retrato de Bartolini, apesar do habitual tratamento mais detalhado 

dado ao rosto, o registo é de uma aparente simplicidade nas suas linhas precisas e 

concisas e sem paralelo até esta data. A pose é fixada novamente em perfil, com o 

contorno da silhueta denunciadamente traçado e com os restantes elementos  

                                                
272

 Ingres parte em Setembro de 1806 rumo a Roma, onde chega a 11 de Outubro. A sua 
viagem inclui passagens por Milão, Bolonha e Florença, onde fica hospedado de 2 a 9 de Outubro 
em casa da família Bartolini. Ingres conhecera Lourenzo Bartolini em Paris, cidade para onde os 
dois se mudaram em 1797. Frequentaram ambos o atelier de David, tornando-se companheiros e 
amigos próximos. Como escultor, Bartolini ganhou em 1803 o 2º prémio da Academia de Belas-
Artes com um baixo-relevo, obtendo notoriedade a partir daí. Ingres pinta um retrato do seu amigo 
em 1805. Sabemos que, entretanto, Lourenzo regressara a Itália, tendo sido mais tarde nomeado 
director da Academia de Escultura em Carrara por Napoleão em 1807. Não sabemos as 
circunstâncias desta breve estadia (o que viu, com quem privou, etc.). Aquilo que é certo é que 
Ingres, realizou, certamente por cortesia e agradecimento, não só este retrato de Libório Bartolini 
[N37], pai do seu amigo, como mais três pela mesma ocasião: a esposa Mme. Bartolini, nascida 
Maria Maddalena Magli [N38] e mais dois pequenos retratos de dois irmãos de Lorenzo [N39 e 
N40] (veja-se a Fig. 136). Cfr. Tinterow & Conisbee, pp. 35-37, 97 e 235; Naef 1977-80, Vol. IV, 
pp. 70-77. 



                                                                                                                                                                                             Na sombra de Ingres: Portraits e Vedute. 

397 

 

 

F i g .  1 35  — In g re s .  Re t ra to  d e  L i b ó r i o  B a r to l i n i ,  F l o ren ç a ,  en t re  2  e  9  d e  O u tub ro  de  1 806  

[N3 7 ] .cxxxv 
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indicados em jeito de apontamento. Por comparação com os seus primeiros perfis 

em miniaturas, para lá do denominador comum da posição em perfil e da 

acabamento, sem estabelecer hierarquias diferenciadores entre os vários 

elementos representados. E persiste sobretudo uma certa retórica idealizante. Por 

exaltação dos caracteres singulares do retratado, aquilo que mais se destaca é uma 

certa impressão de captação instantânea, de gravação de um momento particular 

da atitude e da expressão facial, muito semelhante ao que viríamos a testemunhar 

anos mais tarde com o instantâneo fotográfico. A este carácter de fixação — que 

já havíamos referido a propósito do “olhar do fotógrafo antes do aparecimento da 

fotografia” de que falava Hockney (veja-se acima p. 263) — não serão alheios a 

atenção dada a certos detalhes fisionómicos — note-se a boca entreaberta ou as 

linhas da face e dos olhos reforçando uma vivacidade como que em suspensão — 

ou o contraste intencional entre o registo do rosto, preciso, descritivo, individual, 

único e o dos restantes adereços, neutrais, genéricos, inacabados. Porquê esta 

mudança tão marcante, sem que aparentemente nada o fizesse supor? A questão é 

tanto mais pertinente porque não se tratou de um caso isolado. Na mesma semana 

em que passa por Florença, Ingres realiza mais três retratos da Família Bartolini 

com características muito similares (Fig. 136). Características que iriam perdurar 

como imagem de marca identitária do artista nos seus retratos subsequentes. 

“Fixação”, “captação”, “instantâneo”, “verosimilhança” parecem ser os 

predicados que aqui identificamos e que serão claramente interiorizados na sua 

produção posterior. Trata-se, pois,  indubitavelmente de um momento de viragem. 

 Se considerarmos as ressonâncias dos seus primeiros retratos em perfil e de 

toda a contextualização que lhe está implicada, aliada a este evidente carácter de 

fixação que transparece do retrato de Libório Bartolini, este seria daqueles 

exemplos que, pelas suas características figurativas particulares, poderíamos 

admitir sem dificuldade supor tratar-se de um desenho traçado com o auxílio de 

um qualquer dispositivo de captação gráfica, inspirado talvez na técnica do 

fisionotraço ou nas sombras e silhuetas do método de Lavater ou, mais 

provavelmente, num método directo de decalque por projecção óptica. A posição 

de perfil é particularmente conveniente para tais métodos e poderíamos até 

conjecturar o uso da câmara lúcida, não fora esta invenção apenas apresentada 

publicamente dois meses depois da realização deste desenho, excluindo, portanto, 
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F i g .  136  — Re t ra to s  de  M m e.  B a r to l i n i ,  na sc i da  Ma r i a  Mad da l en a  Ma g l i  [N3 8 ]  e  i r mã os  de  

Lo ren zo  Ba r to l i n i  [N 40  e  N39 ] .  F l o re nç a ,  e n t re  2  e  9  de  O u tu b ro  de  1 806 . cxxxvi 

em definitivo tal hipótese. Teria Ingres tido a oportunidade de experimentar, por 

exemplo, a aplicação de uma câmara obscura a este tipo de registo? Poderia o seu 

amigo Bartolini ou algum artista do seu círculo florentino, ter-lhe disponibilizado 

uma para que a pudesse experimentar? Poderia, pelo menos, Ingres ter tido 

alguma experiência visual relacionada com a percepção de uma projecção ou de 

uma imagem de natureza óptica que, de alguma forma pudesse ter influenciado o 

modo de registar a figura pelo desenho? Como é óbvio, nada de documentalmente 

concreto pode corroborar esta suposição; apenas uma especulação depreendida a 

partir dos sinais visuais do desenho. Se Ingres se serviu ou não de qualquer 

ferramenta auxiliar para o perfil de Bartolini como, por exemplo, uma câmara 

obscura, não o sabemos. Se terá sido influenciado pelo seu efeito de fixação 

directa da imagem  sobre a superfície de papel, também não sabemos. De 

qualquer forma, o modo de representação que aqui se nos apresenta revela um 

compromisso com um novo paradigma de figuração, uma marca não apenas 

estilística mas sobretudo conceptual: de compromisso com o realismo, com a 

captação verosímil da semelhança, que se imporia como uma das características 

mais distintivas e singulares dos retratos desenhados de Ingres (em contraste, por 

exemplo, com o idealismo e o convencionalismo neoclássico que continuou a 

investir na sua produção pictórica mitológica ou histórica). Essa marca é 

particularmente relevante neste exemplar de charneira, não só porque retoma 

alguns dos pressupostos que já havíamos identificado nos seus primeiros perfis, 
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mas também porque é o primeiro retrato que proclama assumidamente este 

programa. Daqui em diante, todos os seus retratos desenhados, com mais ou 

menos variações compositivas ou gráficas, assumem este manifesto; algo que 

poderíamos identificar como “o olhar do fotografo antes do aparecimento da 

fotografia” ou, dito de outra forma, como um compromisso que se situa na 

intersecção entre duas categorias de representação a que anteriormente nos 

referimos como “visão objectiva” e “olhar subjectivo”. 

 

A opção de colocar a pessoa retratada na posição de perfil só viria a ser 

retomada mais uma única vez numa série desenhos que se circunscreve a um 

período muito específico de 1810 a 1812. Efectivamente, depois do retrato de 

Bartolini [N37], identificamos uma série de 11 retratos de perfil que formam um 

corpo claramente identificável, continuo no tempo e relativamente homogéneo na 

sua concepção gráfica: quatro de 1810 (N58, N59, N60, N62); quatro de 1811 

(N64, N66, N68, N69 de 1811); e três de 1812 (N80, N81 e o Retrato de Philippe 

Mengin de Bionval, só aparecido em público em 1985 e, portanto, não catalogado 

por Naef) (Fig. 137).273 Os retratos que Ingres desenhou continuamente ao longo 

deste breve período foram executados adoptando sempre a mesma solução da 

pose em perfil que já havíamos notado no retrato de Bartolini (a face virada para o  

                                                
273

 O conjunto que apresentamos na Fig. 137 não inclui dois casos: (1) o Retrato do Doutor 
Philippe Petit-Radel [N66], cuja alegada cópia (o retrato N67 que apresentamos mais adiante na 
Fig. 173.10), optámos por excluir — o tratamento do claro-escuro a esfuminho não é seguramente 
da mão de Ingres, tratando-se provavelmente de uma cópia do desenho original de Ingres 
entretanto desaparecido (Naef menciona a existência desse desenho [N66], referido por Delaborde 
como “retrato um homem visto de perfil”; tratar-se-á de uma primeira versão do perfil de Petit-
Radel? Cfr. Naef 1977-80, Vol. IV, p. 124).; e (2) um Retrato de M. Beljame de 1812 [N80] 
também ele desaparecido, referenciado por Naef (1977-80, Vol. IV, p. 148), novamente a partir de 
uma descrição de Delaborde. 

Refira-se por curiosidade que, além destes, existem apenas mais cinco casos dispersos de perfis 
conhecidos em toda a produção retratista de Ingres: N70 (que é uma réplica do retrato N69, de 
1811); N109 (um retrato oval, semi-esboçado de Mme Stanislas Maizony De Laureal, de 1814); 
N184 (um retrato muito pequeno e algo desproporcionado do poeta e filantropo John Kenyon, de 
1816); N249 (um retrato de Louis Lazarini, de 1820, já num registo mais descomprometido e 
diferente dos anteriores); e N385 (um esquiço de corpo a três quartos e rosto de lado de Mme. 
Marcellin-Benjamin Guyet-Desfontaines de 1841). Todos eles exemplares distintos e isolados que 
se excluem, portanto, desta série homogénea que consideramos (veja-se ibidem, respectivamente 
Vol. IV, pp. 132-3, 200-1, 340-1, 464-5 e Vol. V, pp. 258-9). 
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F i g .  137  —  No ve  re t r a t os  de  pe r f i l ,  d a  s é r i e  de  11 ,  exe cu tado s  p o r  I ng re s  em  Ro ma  en t r e  

1810  e  181 2  (de sen hos  d i spo s tos  à  e sc a l a  rea l  co mp ara t i va ) :  1 -  A rqu i te c t o  And ré - M ar i e  

Cha t i l l on ,  181 0  [ N58 ] ;  2 - Es cu l to r  Cha r l e  Dup a t y ,  181 0  [ N59 ] ;  3 -  A rqu i te c t o  Je an -F ran ço i s -  

Ju l i en  Mén age r ,  18 10  [N 60 ] ;  4 -  P i n to r  Jea n - P i e r re  G ra ng e r ,  1 810  [ N62 ] ;  5 -  Cha r l e s  Ma rco t te  

DÁr gen teu i l ,  181 1  [N6 4 ] ;  6 -  Ho me m d es con hec i do ,  1 811  [N 68 ] ;  7 -  P i n t o r  G u i l ha um e  G u i l l on  

Le t h i è re ,  1 811  [N 69 ] ;  8 -  M l l e .  A l be r t i ne  H aya rd ,  18 12  [N8 1 ] ;  e  9 -  P h i l i pp e  M eng i n  de  B i on va l ,  

1812 .cxxxvii 
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lado esquerdo; um enquadramento que inclui parte do tronco; dois níveis distintos 

de registo para o rosto e vestes e, apesar de algumas variações, o mesmo carácter 

de captação instantânea). A questão que aqui se coloca é: porquê retomar 

novamente esta solução específica que se mantém ao longo de quase todos os seus 

retratos executados neste intervalo entre 1810 e 1812, para depois ser abandonada 

de forma inexplicável? Não há duvida que esta breve série constitui uma 

excentricidade num percurso relativamente homogéneo e previsível. Onze perfis 

seguidos com as respectivas efígies como que gravadas de forma emblemática. O 

que estaria Ingres à procura ou a experimentar com esta modalidade de figuração? 

Estaria este modo de apresentação relacionado com alguma técnica ou com uma 

influência particular? Poderia Ingres, neste caso, ter experimentado uma 

ferramenta como a câmara lúcida, na altura uma novidade em franca divulgação, 

para testar as suas potencialidades face aos objectivos do seu trabalho? Se no 

exemplo do retrato de Bartolini a suspeita da eventual utilização de uma 

ferramenta auxiliar para captação do perfil pode revelar-se inconsistente face ao 

carácter pontual da mesma, neste caso, temos uma série persistente na abordagem 

e que, ainda mais, se desenvolve num período particularmente mais propício a 

essa consideração: as ligações de Ingres com uma vasta comunidade local e 

estrangeira de pintores, escultores, gravadores e arquitectos de passagem por 

Roma e o contacto com fornecedores de materiais para artistas (nomeadamente a 

família Hayard com quem Ingres mantinha relações muito próximas) que o 

mantinham ao corrente das mais recentes inovações sobre técnicas e dispositivos 

de representação. A questão é tanto mais pertinente se atendermos ao período 

específico a que estes retratos se reportam, coincidente com uma outra série 

particular de desenhos de vistas de Roma, cuja datação aponta para uma 

realização que abrange aquele intervalo temporal de 1810-12, e que constituem, 

quanto a nós, uma das mais intrigantes vertentes do trabalho de Ingres. A autoria 

desses desenhos, sempre atribuída a Ingres, foi entretanto contestada em 1993, 

reavaliando-se a sua proveniência a um misterioso “mestre dos pontinhos”. A 

ligação suspeita que defendemos entre os desenhos  dessa série e os retratos 

desenhados de Ingres assenta, como veremos, não apenas no tipo de registo que 

esses desenhos evidenciam, que levanta muitas interrogações sobre a técnica 

usada, mas igualmente na relação que estabelecem com alguns retratos deste 
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período e que podem trazer alguma luz sobre o eventual uso de ferramentas 

ópticas no trabalho de Ingres. Mas isso constitui a matéria de exploração para as 

próximas secções.  
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2- O mestre dos pontinhos  

No espólio do Museu Ingres em Montauban, existe uma colecção de desenhos de 

vistas e paisagens de Roma relativas à primeira estadia do artista nesta cidade 

entre 1806 e 1820, oriundos de pastas sem referências muito precisas, contendo 

exemplares muito diferenciados, desde o esboço mais livre ao trabalho mais 

acabado, da anotação mais afectiva e pessoal ao registo mais objectivo e distante. 

Hans Naef, um dos mais eminentes estudiosos da obra gráfica de Ingres, refere a 

propósito da história destes desenhos um total de 139 registos feitos em Roma 

neste período.274 São desenhos pouco divulgados (pelo menos até 1958) que, 

apesar da função e da natureza diversa dos conhecidos retratos desenhados, 

estabelecem com estes um curioso contraponto comparativo e que certamente 

trazem dados novos para o debate que temos estado a abordar.275 Os desenhos  

                                                
274

 O catálogo de Naef (1960) é a principal obra de referência para estes desenhos, 
apresentando 140 entradas, sendo que apenas um esquiço quase insignificante pode ser atribuído 
ao período da segunda estadia romana de Ingres (entre 1834 e 1841). 

275
 Como é sabido, Ingres doou à sua cidade natal de Montauban todo o espólio que possuía 

no seu estúdio à altura da sua morte. A maior parte é constituído sobretudo por colecções de 
desenhos (material de atelier muito variado como esquiços, estudos para pinturas, decalques e 
muitos desenhos autónomos, desde os mais descomprometidos e espontâneos até aos mais 
planeados e acabados, perfazendo ao todo mais de 4500 exemplares). Ingres confiou ao seu 
discípulo e conterrâneo Armand Combon (1819-1885) a conservação de todo o seu material e a 
direcção do museu expressamente criado para o efeito. Deste material, destaca-se este conjunto de 
desenhos de paisagens e vistas de Roma que revela uma faceta pouco conhecida e, durante muitos 
anos, ignorada do trabalho de Ingres. A primeira organização da parte mais significativa dos seus 
desenhos (separação em temas, identificação e classificação) é, portanto, da responsabilidade de 
Cambon que, no entanto, deixou de lado algum material — nomeadamente estes desenhos 
romanos. Em 1905 Jules Momméja completa, em publicação própria, a catalogação legada por 
Cambon, mas só em 1959 é concluída por Daniel Ternois a reorganização e inventariação 
definitiva de todo o material deixado por Ingres, incluindo estas vistas de Roma. Alguns destes 
desenhos tinham já sido expostos de forma fragmentada em duas ocasiões: numa mostra conjunta 
de vários artistas franceses sobre o tema da paisagem (“Paysages Française”, 1925, Paris) e numa 
exposição com uma selecção restrita sobre estes desenhos de Ingres (“Flâneries”, Montauban, 
1952). Em 1958 Hans Naef organiza em Zurique e em Roma a primeira grande exposição 
completa das paisagens italianas de Ingres (compreendendo cerca de 200 desenhos), onde todo o 
trabalho dedicado a este tema é exaustivamente organizado e referenciado; na sequência é 
publicada a obra Rome vue par Ingres (Naef 1960), cobrindo, porém, apenas a catalogação dos 
desenhos feitos em Roma (ao todo 140) e mostrando de forma abrangente esta vertente paisagista 
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F i g .  138  —  E xe mp l os  da s  Vedu te  de  Ro ma  do  pe r ío do  1 806 -1 820 .  E s t as  sã o  a s  o nze  v i s tas  

que  ap a re ce m re p ro duz i das  nos  fu ndo s  no s  f undo s  d e  doze  dos  seu s  r e t ra tos  des enh ado s  

po r  I ng r es  ( d i sp os to s  na  p ropo rç ão  c o r r ec ta  e m re l aç ã o  à  d i me ns ão  re a l  de  c ada  u m) :  1 -  

n24 ;  2 -  n4 ;  3 -  n32 ;  4 -  n 31 ;  5 -  n 25 ;  6 -  n3 3 ;  7 -  n11 0 ;  8 -  n 71 ;  9 -  n34 ;  10 -  n72 ;  11 -  n7 3 ;  ( todo s  

os  de senh os  p e r ten ce m ao  Mus ée  I ng r es ,  M on taub an ,  ex c ep t o  o  n º4  ( n31 ) ,  d e  1807 ,  qu e  es tá  

no  F o gg  A r t  Mu seu m ,  Ca mb r i dge ,  Mas sa chu se t ts ) .cxxxviii 

                                                                                                                                 

de Ingres; o catálogo será revisto com uma nova edição (Naef 1971) a propósito da re-edição desta 
exposição nos E.U.A. 
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registam tanto aspectos gerais, como lugares particulares da Cidade Eterna, 

representando sobretudo espaços despovoados, paisagens com edificações, 

monumentos e arquitecturas como tema principal — as aparições de presença 

humana são muito raras. A maioria são desenhos de pequeno formato, com 

delineamentos simples a grafite, encontrando-se igualmente exemplos mais 

elaborados como vários trabalhos com aguadas e cinco com apontamentos de 

aguarela; uns estão comentados ou numerados, outros são puros esquiços de 

circunstância. Algumas destas características podem ser testemunhadas nos 

exemplos exibidos na Fig. 138, desenhos que serão objecto da nossa análise mais 

demorada mais adiante. Por uma questão de conveniência chamaremos vedute a 

estes desenhos.276  

Para além de revelarem uma estranha (e por vezes inesperada) faceta do seu 

percurso (tanto em termos temáticos quanto técnicos), a relação singular que estes 

desenhos estabelecem com os retratos desenhados de Ingres reside, para já, no 

facto de reconhecermos alguns dos motivos destas vistas reproduzidas no plano de 

fundo desses retratos. Ao todo, encontramos doze retratos cujo fundo é 

objectivamente retirado de desenhos oriundos das séries de vedute romanas no 

espólio de Montauban (a Fig. 139 exibe-os, lado a lado, na escala real 

comparativa). A maioria dos estudiosos de Ingres menciona com mais ou menos 

lateralidade esta ligação subtil entre os fundos dos retratos e os desenhos das 

vedute. Porém, as referências limitam-se quase sempre a simples indicações 

                                                
276

 É certo que muitos dos desenhos de Ingres não revelarem nem uma intenção de descrição 
minuciosa e rigorosa de um lugar, nem um pendor pelo quadro pitoresco como é característico da 
tradição vedutista italiana. Muitos deles denotam mesmo uma sensibilidade particular, perceptível 
num certo gosto pelo espaço deserto, pela perspectiva mais simples e inesperada, ou pelo 
enquadramento invulgar, aproximando-se mais do registo de viagem ou do souvenir local do que 
propriamente da reprodução factual e precisa de um sítio. Para Ingres a ambição que estas vedute 
têm no contexto da sua obra não vão além do simples hobby, do trabalho de um flâneur que se 
deleita em gravar os momentos, as singularidades e os lugares que marcaram a sua passagem neste 
lugar tão cheio de significado para si (Cfr. Naef 1971, p. V e X). Porém, o denominador comum é 
o de que todos nascem da observação directa no local, sendo a maioria executada no espírito do 
apontamento descritivo, num registo que, embora pessoal e privado, é objectivo e fiel. Talvez a 
classificação mais correcta para estes desenhos fosse a de “paisagens urbanas da Roma vista por 
Ingres”. 
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F i g .  139  —  D oze  re t ra tos  c om  v i s tas  no s  fu ndo s  fe i to s  po r  Ing r es  e m Ro ma no  p e r íod o  1 806 -

1820 :  1 -  N5 1 ;  2 -  N65 ;  3 -  N 74 ;  4 -  N83 ;  5 -  N 158 ;  6 -  N 16 9 ;  7 -  N 171 ;  8 -  N1 77 ;  9 -  N2 31 ;  10 -  

N235 ;  11 -  N236 ;  e  12 -  N24 1 .  cxxxix 

lacónicas das ocorrências detectadas, com menções do género “a vista que 

aparece no fundo do retrato x é idêntica à vista do desenho y”, sem que lhes seja 

dada uma leitura mais desenvolvida.277 Quanto a nós, esse desenvolvimento está 

por fazer e merece que lhe dediquemos aqui um olhar mais atento. Mais que uma 

curiosidade, a razão que nos move decorre da constatação de uma perplexidade: o 

modo como o registo do mesmo motivo se replica em instâncias distintas. E 

consequentemente, de perceber como é que essa ligação — a semelhança entre os 
                                                

277  
Um artigo recente de Tinterow & Miller (2006) faz uma abordagem da vertente paisagista 

de Ingres a partir do levantamento sistemático dos cenários dos fundos que aparecem nos retratos 
pintados e desenhados. O texto limita-se, contudo, a fazer pouco mais que uma actualização das 
identificações de lugares e retratos já previamente mencionadas por Naef (1960).
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dois delineamentos — ocorre: serão os fundos dos retratos evocações ou 

construções vagamente apoiadas no material pré-existente das vedute ou são 

efectivamente cópias reproduzidas desses desenhos? A questão pode parecer 

prosaica e sem relevância, mas do ponto de vista operativo, implica consequências 

que fazem toda a diferença na nossa discussão.  

 

Os doze retratos com vistas, cujos modelos são oriundos das folhas do 

primeiro período romano de Ingres, representam um conjunto residual no corpo 

da sua obra, mas que acreditamos ser relevante, como veremos, a propósito ainda 

da discussão suscitada pelas suspeitas da utilização de um dispositivo óptico na 

execução dos retratos desenhados. Assim, a nossa abordagem terá em conta a 

exploração de dois aspectos ainda não observados e que nos parecem significantes 

neste contexto: o primeiro relaciona-se com a análise do método de representação 

de uma série muito específica deste conjunto de vistas desenhadas por Ingres — o 

chamado “caderno dos pontinhos”, de que falaremos adiante —, e que serviu 

inclusivamente de matriz para vários fundos dos retratos que identificamos; o 

segundo relaciona-se com a análise do processo usado na reprodução destas 

vedute nos retratos desenhados. A análise de vedute e retratos, bem como a 

ligação que estabelecem entre si, tentará dar um contributo complementar no 

debate sobre a eventual relação entre óptica e desenho no trabalho de Ingres. Em 

particular, o estudo dos desenhos de Ingres do seu período italiano presentes no 

Museu de Montauban, nomeadamente a série do “caderno dos pontinhos”, 

constitui, em nosso entender, a chave para resolver muitas das perplexidades que 

até aqui têm sido levantadas a propósito do seu trabalho. 278 

                                                
278

 A metodologia de análise usada assenta essencialmente no estudo do conteúdo formal e 
visual veiculado nos desenhos. Assim, tendo por base as imagens especificamente fotografadas 
por nós para este estudo a partir dos originais — para os casos dos desenhos das vedute —, em 
articulação com as reproduções disponíveis [sobretudo em Tinterow & Conisbee (eds.) 1999 e 
Naef 1977-80] — para os casos dos retratos desenhados —, recorreu-se a uma aplicação 
informática de edição e correcção de imagem para análise, manipulação dirigida, selecção de 
elementos e sobreposição de desenhos, tendo como fim clarificar a pesquisa e a exposição dos 
argumentos em exame. Respeitaram-se sempre a matriz visual e elementos estruturais das 
imagens, nomeadamente as dimensões reais e, quando a análise o justificou, mantidas as grandezas 
proporcionais das escalas e formatos quando houve desenhos comparados entre si a fim de evitar 
qualquer tipo de distorção.  
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As vedute 

Os desenhos deste período constituem de facto um instrumento de análise singular 

na obra gráfica de Ingres. A Roma vista por Ingres é uma paisagem urbana, 

povoada por muros, casarios e telhados, edifícios rectilíneos, alguns traçados a 

régua, lugares desabitados, despretensiosos, quase áridos, pontuados por um ou 

outro campanário ou cúpula que se recorta no horizonte. Nestas representações 

não se destacam nem os grandes ícones da cidade eterna, nem as voluptuosidades 

do Barroco, nem tão pouco os “clichés” pitorescos do costume; a preferência recai 

pela sobriedade de basílicas, edificações medievais e de um ou outro elemento 

clássico da Roma imperial; e, claro, as imediações da Villa Medici onde Ingres se 

movia. O modo como os cenários são apresentados é invariavelmente inesperado, 

incluindo imagens daquilo que parecem ser barrancos, baldios e traseiras em 

primeiro plano e composições enviesadas e assimétricas. Os temas parecem, 

assim, registar mais um roteiro pessoal, cheio de lugares vulgares e 

enquadramentos improváveis, do que propriamente um álbum ilustrado das 

glórias e lugares emblemáticos de Roma. Poderíamos ser levados a pensar que os 

desenhos da colecção das vedute para além de se constituírem como um puro 

exercício de levantamento topográfico, de claro interesse documental, aliado ao 

inevitável valor afectivo de recordação e memória descritiva dos lugares que 

ocuparam a existência de Ingres durante estes anos, assumiriam igualmente uma 

função prática ligada ao métier oficinal do artista: o da constituição de uma 

espécie de banco de imagens de recurso, sempre disponível para o seu 

aproveitamento como material de apoio para o pano de fundo das suas 

composições. Apesar de constatarmos que ocasionalmente elas cumpriram essa 

função específica, acreditamos que, no conjunto geral das vedute, a sua leitura 

extravasa esta esfera restrita: a riqueza das dimensões que revelam não as reduz a 

mero material secundário (ao contrário do que aparentemente o próprio Ingres 

poderia ter desejado) mas, quanto a nós, oferece uma das visões mais autênticas e 

ímpares do trabalho deste artista.279 

                                                
279

 Convém notar que durante muitos anos estas vistas foram lembradas quase só devido à sua 
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Se muitos dos desenhos das vedute se podem agrupar em séries claramente 

identificadas, outros têm proveniências e circunstâncias de execução 

desconhecidas, havendo casos em que a atribuição à mão de Ingres é 

manifestamente duvidosa, tal é a variedade de abordagens gráficas para um autor 

que se caracteriza por uma constância estilística relativamente homogénea. É 

certo que poderíamos encontrar razões que pudessem justificar essas oscilações: a 

vontade de descoberta e de afirmação típicas do período inicial da formação de 

um artista, bem como, e acima de tudo, a tentativa de explorar incursões num 

género temático que não era claramente o seu. Ainda assim, é hoje aceite por 

muitos especialistas que alguns dos desenhos não são de Ingres, apesar de estes 

terem sido encontrados nas pastas dos seus trabalhos. De facto, a heterogeneidade 

de estilos e expressões gráficas do conjunto total das vedute levanta dúvidas 

legítimas: não existindo fontes que documentem concretamente a verdadeira 

autoria dos desenhos mais duvidosos, nem tão pouco as circunstâncias precisas 

pelas quais alguns aparecem no espólio de Ingres, a análise comparada de 

semelhanças e diferenças entre os mesmos constitui muitas vezes a única 

ferramenta empírica de atribuição. E é neste ponto que as interpretações são mais 

ou menos divergentes. Se há exemplares cujas diferenças estilísticas apontam 

claramente para uma atribuição a mãos de outros desenhadores, noutros casos é 

difícil estabelecer um quadro interpretativo seguro. Em apenas onze exemplares 

                                                                                                                                 

relação com alguns retratos desenhados e, portanto, tratadas como curiosidade subsidiária. 
Contudo a diversidade deste material ultrapassa largamente essa condição. Naef (1960) insiste no 
valor autónomo destes desenhos, refutando a tese de que estes fossem expressamente executados 
como material auxiliar para eventualmente serem usados nos fundos dos retratos desenhados (um 
pouco como à maneira de cenários à la carte usados no estúdio de um fotógrafo). Por outro lado, 
George Vigne, vê nestes desenhos uma incursão por uma vertente paisagista nunca assumida por 
Ingres e explorada sobretudo como material paralelo, de pesquisa e de apoio documental no 
contexto do seu trabalho, aproveitado incidentalmente em alguns dos seus retratos. Não é, pois, de 
estranhar que Vigne proponha no seu Catalogue Raisonné des Dessins du Musée de Montauban 
um conjunto significativo destas paisagens romanas no mesmo capítulo temático dedicado ao 
retrato (Cfr. Vigne 1995). Fleckner (2001), por seu turno, apresenta uma leitura singular que 
reforça a relação quase ontológica da “vista enquanto retrato”  e do “retrato enquanto vista” para 
justificar a extensão muito natural da ligação entre estes dois géneros no trabalho de Ingres. Seja 
como for, quer se trate de material com autonomia própria, quer se trate de trabalho auxiliar com o 
intuito de um ulterior aproveitamento, a verdade é que a relação entre estes desenhos das vistas 
romanas e os retratos desenhados neste período constitui uma evidência factual. 
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pontuais Naef expressa a sua relutância em atribuir a autoria à mão de Ingres.280 

Em contraponto, Geoge Vigne, antigo conservador do museu Ingres e especialista 

no trabalho deste artista, é o mais radical ao defender que uma grande quantidade 

de desenhos são na realidade de mestres anónimos, tratando-se possivelmente de 

oferta de amigos e de aquisições, ou a desconhecidos, ou a colaboradores a que 

Ingres provavelmente recorreria, certamente pertencentes à comunidade de 

colegas e artistas que então se instalavam em Roma e em particular ao círculo de 

arquitectos franceses com ligações à Academie de France.281 Algumas das séries 

destacam-se pelos estilos peculiares, o que leva Vigne a propor atribuições a 

autores desconhecidos, mas com características bem definidas.282 Em suma, 

seguindo o levantamento de Naef, do conjunto geral de desenhos, destacam-se 

sobretudo três núcleos diferenciados: um grupo inicial composto por uma série de 

aguadas de vistas da Villa Medici e dos seus jardins, provavelmente feitos logo 

após a sua chegada em 1806, enquanto estudante da Academie de France; um 

segundo grupo, mais importante, que deverá situar-se entre 1808 e 1811; e um 

último, que poderíamos considerar como o resto, composto por desenhos 

dispersos e alguns grupos muito heterogéneos, com linguagens gráficas díspares, 

executados em datas e circunstâncias pouco conhecidas. 

 

O “caderno” dos “pontinhos” 

O conjunto de desenhos que será objecto da nossa atenção principal pertence ao 

segundo núcleo e, tal como os restantes, encontra-se depositado no museu Ingres 

em Montauban. Trata-se de uma série muito específica composta por 37 folhas de 

                                                
280

 Veja-se em Naef (1960) os desenhos n45, n46, n60, n63, n88, n89, n127, n128, n129, n131 
e n136 de cuja a atribuição a Ingres é posta em dúvida.  

281
 Sobre a colaboração entre Ingres e assistentes veja-se Vigne 1999 [“Ingres and Co.: A 

Master and his Collaborators” em Tinterow & Conisbee (eds.) 1999], pp. 523-542. 

282
 Este especialista identifica pelo menos uma dezena de artistas diferentes no conjunto de 

desenhos de Montauban. Destacam-se porém séries que Vigne atribuirá a autores bem 
demarcados: um “mestre dos jardins da Villa Medici”, um “mestre dos pontinhos” (de que 
falaremos adiante) e um “mestre dos muros animados” (Cfr. Vigne 1993, p. 357 e ss.). 
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desenhos lineares feitos a grafite sobre papel liso branco, formando uma unidade 

estilística e técnica muito coesa.283 A referência dos desenhos é a seguinte: n25, 

n34, n44, n53, n57-n59, n71-n73, n77-n81, n83-n87, n90-n96, n98-n102, n106-

n108, n110 e n135. Como referimos, os desenhos foram produzidos algures entre 

os anos de 1808 e 1811.284 As dimensões são todas muito aproximadas, quase 

todos têm uma inscrição “vue de ...” anotada (presumivelmente) pela própria mão 

de Ingres (apesar de nenhum estar assinado e datado). Os dados técnicos fazem 

supor que os desenhos são oriundos de um mesmo caderno autónomo, que terá 

sido desmantelado em folhas separadas.285 A maioria dos desenhos deste grupo é 

executada com traços finos, precisos e disciplinados,  num registo linear muito 

descritivo, quase topográfico e documental, num estilo caracterizados pelo 

geometrismo e secura das linhas tensas dos edifícios (grande parte riscadas a 

régua), em contraponto com os traços marcados à mão livre dos contornos 

elementares das construções, do frisado da vegetação e o dos terrenos, estes 

últimos mais espontâneos e soltos. Porém, a característica que mais se destaca é a 

existência peculiar de muitos pontos, pequenas marcas a grafite bicadas pela ponta 

do lápis, parecendo salpicar o aspecto árido das páginas (vejam-se os exemplos da 

Fig. 140 e Fig. 141). No contexto da produção gráfica de Ingres a excentricidade 

deste desenhos é tal que George Vigne, propõe colocar este conjunto no grupo de 

desenhos cuja atribuição  

                                                
283

 Acerca dos aspectos técnicos e materiais dos desenhos de paisagens do museu Ingres em 
Montauban, veja-se Cohn 1971. 

284
 O conjunto foi provavelmente produzido de forma contínua no tempo, num período 

relativamente curto e circunscrito. Naef adianta argumentos bastante convincentes que situam os 
desenhos numa data nunca antes de Novembro de 1808 e jamais a seguir a Maio de 1811; (sobre 
os motivos da atribuição da datação provável desta série veja-se Naef 1960, pp. 18 e 19). Veja-se 
igualmente, Naef citado em  Cacan 1967, p. 72 a propósito do desenho n100 (Vue du Temple dit de 
Vesta, aqui com nº de cat. 47). 

285
 Existem 37 folhas, todas no mesmo tipo de papel (“papier vélin”, algumas delas com 

marca de água J. Whatman / 1804), cortadas em formatos variáveis: o lado maior e menor são 
respectivamente, quase sempre, de 237 mm por 183mm  (no máximo); 17 folhas estão numeradas, 
sendo que existe um desenho com o número “41”, o que faz supor que a série estará incompleta. 
Alguns cantos encontram-se recortados. Acerca da tese destes desenhos serem provenientes de um 
caderno desmembrado veja-se Naef, 1960, p. 17, Vigne 1995, p. 509 e Toutsaint, 1994, p. 574.  
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F i g .  140  —  Du as  v edu te  da  sé r i e  do  ch am ado  “ cad e rn o  d os  pon t i n hos ” :  n59  e  n8 4 .cxl 
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F i g .  141  — De ta l he  de  t rê s  de senh os  e v i de nc i a nd o  a  p res en ça  do s  ca rac te r í s t i c os  

“pon t i nh os ”  nes ta  sé r i e  de  ve du te :  n87 ,  n99  e  n 101 .cxli 
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ao mestre de Montauban é claramente posta em causa. A característica mais 

notória dos desenhos — os pontos — levou Vigne a baptizar este putativo artista 

desconhecido sob o desconcertante epíteto de “mestre dos pontinhos” [“maître 

aux petit points”].286 Assim, por uma questão de conveniência e porque 

provavelmente as folhas são provenientes do mesmo caderno, referir-nos-emos a 

esta série de desenhos como a do “caderno dos pontinhos”.287 

Num olhar mais superficial, a presença dos pontos parece conviver com o 

mesmo grau de importância com os demais elementos sem que, aparentemente, se 

lhes adivinhe qualquer função expressiva que a de mero “tique” estilístico. Mas a 

presença destes elementos gráficos merece uma atenção mais demorada. Qual 

afinal a razão de ser destas estranhas constelações de pontos? Qual a sua função? 

Esta questão é nuclear na nossa argumentação e é determinante para percebermos 

quais as estratégias envolvidas neste tipo de registo tão singular. A resposta a esta 

questão não é pacifica e, como veremos, envolve de forma intrincada os 

problemas de modus operandi dos desenhos com os da sua autoria.  

Vigne sugere que os pontos serviriam de marcas indicadoras para traçar as 

linhas do desenho, consequência muito provavelmente da utilização de uma 

câmara obscura durante o processo de representação da veduta. É o primeiro 

autor a adiantar esta explicação. Numa primeira impressão, a tese parece fazer 

todo o sentido. Porém, — e apesar de em todas as referências que este autor faz a 

estes desenhos se estabelecer sempre uma relação entre os ditos “pontinhos” e o 

uso da câmara obscura — nunca se chega a concretizar ou explicar o 

procedimento gráfico concreto que fundamenta essa relação. Eis o que Vigne 

refere a este propósito destes desenhos em três passagens distintas: 

                                                
286

 “Nous avons donné le nom de “maître aux petit points” (...), à cause de sa três particulière 
manière de consteller les murs de ses bâtiments de petites marques au crayon, donnant l’étrange 
impression que ceux-ci ont reçu dês impacts de projectilles!” (Vigne 1993, p. 357). 

287
 Refira-se que para além destas 37 folhas muito provavelmente oriundas do mesmo caderno 

ou álbum, existem pelo menos mais seis desenhos que identificamos com características gráficas 
muito próximas ao estilo dos desenhos desta série mas cujas dimensões e a qualidade do papel não 
se enquadram nos formatos deste caderno: são eles o panorama de Roma n32 e as vistas n54, n60, 
n62, n97 e n124. Pode considerar-se, portanto, que a série de desenhos com “pontinhos” inclui ao 
todo 43 exemplares. 
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“O procedimento é subentendido a partir dos próprios traçados das 
arquitecturas: o artista serviu-se claramente destes pontos para traçar as 
suas linhas. Terá ele utilizado um desses instrumentos como a câmara 
obscura, que ajudavam os desenhadores a compor as suas paisagens? Esta 
hipótese não é impossível.” 288 

Num texto posterior reafirma:  

“A série é homogénea dado que as folhas provêm de um mesmo caderno. 
O “mestre dos pontinhos” fez certamente emprego de meios como a câmara 
obscura, dos quais Ingres jamais fez uso. Daí, os pontinhos tão 
característicos destes desenhos.” 289 

Noutro, é ainda mais peremptório: 

“O seu autor, que nós nomeamos de “mestre dos pontinhos”, foi sob 
toda a evidência um paisagista profissional, preciso mas um pouco 
desajeitado, usando a régua e sem dúvida a câmara obscura.” 290 

 O que para Vigne parece ser mais importante é que o envolvimento da 

câmara obscura nestes desenhos é sobretudo um sinal para duvidarmos da autoria 

de Ingres no seu processo de execução. Pontos e câmara obscura. Um autor 

anónimo, paisagista, preciso mas desajeitado. Porque não o próprio Ingres? Em 

suma, porque, segundo Vigne, Ingres nunca usaria uma câmara obscura e porque 

os desenhos revelam singularidades estilísticas pouco consistentes com o perfil do 

mestre de Montauban. A assunção surpreende-nos e, necessariamente, requer um 

exame mais atento. 

                                                
288

 ”Le procédé est éntendu au trace même dês architectures: l’artiste s’était visiblement servi 
de cês points pour tracer ses lignes. Utilisa-t-il un de cês instruments, comme la chambre obscure, 
qui aidait les dessinateurs à composer leurs paysages? Ceci n’ést pas impossible” (Vigne 1993, 
pp.357-8). 

289
 “La série est homogène puisque provenent d’un même carnet folioté. Le “maître aux petits 

points” fait certainement emploi de moyens dont Ingres n’a jamais fait usage, comme la chambre 
obscure. D’où les petits points si caractéristiques de cês dessins (...)” (Vigne 1995a, p.509). 

290
 “Leur auter, que nous avons nommé le “maître aux petits points”, fut de tout évidence un 

paysagiste professionel, précis mais un peu maladroit, usant de la règle et sans doute de la chambre 
obscure (...)” (Vigne 1995b, p. 92).  
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Como ponto de partida, consideramos que os argumentos avançados por 

Vigne para não reconhecer Ingres como o autor da série dos pontinhos nos 

parecem, insuficientemente convincentes. Parece-nos haver observações de ordem 

estilística, nuns casos desadequadas, noutros inconsistentes: na realidade, existem 

demasiados desenhos assumidos por Vigne como da autoria de Ingres que têm 

muitas afinidades com os desta série do chamado “mestre dos pontinhos” e até 

mesmo com os do “mestre dos jardins da Villa Medici”.  Voltaremos a este ponto 

mais tarde. Por agora sublinhemos apenas que, segundo Vigne, estes desenhos são 

em definitivo de uma outra mão cuja identidade permanece anónima, adquiridos 

por Ingres certamente a alguém próximo do seu círculo artístico (provavelmente a 

um paisagista).291 Hélène Toutssaint segue Vigne e propõe o nome do arquitecto 

François Mazois (1783-1826) na atribuição do “mestre dos pontinhos”.292 A tese 

de Toutssaint  assenta contudo na análise comparativa de um único desenho de 

Mazois com características estilísticas aproximadas, mas não suficientemente 

determinantes para uma avaliação conclusiva (veja-se a Fig. 64.4).  

Em contraponto, não deixa de causar perplexidade que tanto Hans Naef, — 

uma das autoridades mais incontornáveis na obra gráfica de Ingres e o autor da 

primeira exposição e estudo sistemático das paisagens italianas completas deste 

artista — quanto Daniel Ternois e tantos outros estudiosos ingristas não se 

questionem sequer sobre a atribuição deste grupo de desenhos ao mestre de 

Montauban. Sublinhe-se que em onze desenhos isolados Naef não hesitou em  

                                                
291

 Quanto aos motivos avançados por Vigne para esta suposta aquisição por Ingres 
permanecem em aberto sendo sugeridos cenários meramente especulativos que não nos interessa 
aqui analisar. (veja-se sobre este ponto a argumentação apresentada sobretudo em Vigne 1993, p. 
356-359.) Refira-se apenas a hipótese não adiantada por Vigne de que as vedute possam ter sido 
um produto resultante de uma lógica de colaboração, ou seja, desenhos feitos em parceria no 
sentido em que Ingres teria encomendando a outrem o levantamento dos locais pedidos (uma 
leitura não inteiramente desenquadrada com a que é exposta em Vigne 1995, p. 509 e 1999, pp. 
523-542). 

292
 Sobre esta atribuição, baseada num pequeno croqui de Mazois existente na Bibliothéque 

National de France, veja-se Toutssaint 1994. Refira-se que Mazois terá convivido com Ingres na 
Villa Medici por um breve período em 1808, antes da sua partida para Nápoles ainda esse ano para 
trabalhar naquele que viria a ser o projecto da sua vida: o levantamento das ruínas de Pompeia em 
Nápoles, para o qual foi nomeado responsável máximo. A identificação de Mazois com o “mestre 
dos pontinhos” é contudo coerentemente contestada pelo próprio Vigne (1999, p. 527). 
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F i g .  142  —  V i s ta s  ro mana s  da  sé r i e  d o  “c ade rno  do s  pon t i nhos ”  ( n8 3  e  n85 ) .  cxlii 
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contestar a autoria de Ingres, mas, por contrapartida, neste grupo do “caderno dos 

pontinhos” este especialista confirma-nos a sua certeza ao tecer considerações 

várias a propósito das suas características e da sua contextualização no percurso 

do artista. Relativamente aos característicos pontos, Naef não lhes dá grande 

atenção apesar de referir que, conjuntamente com as linhas rectas, eles pertencem 

a um sistema de depuração gráfica resultante da tentativa de reduzir as aparências 

das formas à sua expressão mais essencial.293 Por outro lado, em parte alguma da 

sua extensa obra dedicada a Ingres este especialista faz qualquer referência a um 

eventual uso de um qualquer dispositivo óptico pelo artista.  

Uwe Fleckner, outro estudioso da obra de Ingres, apresenta-nos em dois 

textos (2000 e 2001) aquela que nos parece ser a interpretação mais próxima da 

visão que sustentamos a propósito da execução destas vedute. Não negando o 

contributo de colaboradores, que eventualmente podem explicar disparidades em 

casos pontuais, para Fleckner o “mestre dos pontinhos” não é outro senão o 

próprio Ingres. Fleckner refere que as diferenças de estilo dos “mestres” 

referenciados por Vigne, em particular o “dos pontinhos”, podem ser justificadas 

não só pelas diferenças de género — entre, por exemplo, o tipo de registo 

evidenciado nos retratos desenhados e nas vedute — e consequentemente pelas 

diferentes atitudes artísticas perante a representação num e noutro caso, como 

igualmente pela natureza pública ou privada empreendida no trabalho do 

artista.294 Para Fleckner não há nada de incoerente nesta oscilação de estilos, 

como também não há nada de incoerente em admitir a intervenção de uma 

ferramenta óptica no trabalho de Ingres.295 No texto de 2000 (pp. 40 e 45), 

                                                
293

 Esta sobriedade purista, própria de um certo classicismo, é manifesta em passagens como: 
“Cette tentative de réduire la réalité (sans en rien sacrifier) à un ensmble de traits et de points...”; 
ou como: “La vaste profondeur qu’ouvre la perspective est évoquée sur la plane surface de l’image 
par une système efficace de lignes et de points.” Depuração que passa igualmente pela abstracção 
no tratamento da escala tonal: “Les points et les lignes qu’Ingres tire dês apparences reposent sur 
cette réalité essentielle qui resiste à l´éclat du midi romain.” (Naef 1960. p.20).  

294
 Cfr. Fleckner 2001, pp. 169-72. 

295
 Fleckner (2000 e 2001) refere não apenas os pontos como marcações auxiliares que 

indiciam o uso de um dispositivo óptico, mas também outras características como um olhar 
demasiado “fotográfico” na captação das vista, sugerindo cortes e montagem nos enquadramentos 
da composição, a nitidez homogénea dos motivos representados em profundidades de campo 
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F i g .  143  —  De sen ho s  do  ch am ado  “ me s t re  do s  po n t i nho s”  (n 100  e  n9 1 ) .  cxliii  

                                                                                                                                 

muito díspares e perspectivas demasiado radicais, sinais mais compatíveis, portanto, com uma 
mediação óptica. “A captação de vistas nestes desenhos é caracterizada por uma estética de 
fidelidade figurativa e por uma grande verosimilhança da representação, o que, por si só,  pode 
explicar a adopção por Ingres de uma ferramenta gráfica auxiliar como uma câmara [obscura] 
utilizada pelos artistas, embora com características diferentes, já desde os meados do séc. XVI, 
conhecendo melhoramentos técnicos no séc. XVIII e XIX, usada sobretudo para a assistência na 
captação de silhuetas de retratos e vistas de paisagens” (Cit., Fleckner 2001, p. 168). 
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Fleckner  refere a utilização por Ingres da câmara obscura em várias vedute do seu 

primeiro período romano. Porém, no seu texto de 2001 (pp.168-70), um artigo 

mais específico, desenvolvido em torno da relação entre a veduta e o retrato, 

Fleckner rectifica a sua posição defendendo o uso da câmara lúcida como o 

dispositivo mais adequado para explicar a execução dos desenhos atribuídos ao 

“mestre dos pontinhos”.296 Eis o que aqui refere a propósito dos desenhos da série 

dos “pontinhos”: 

“Quanto à sua aparência gráfica, as folhas são caracterizadas pela 
distribuição de pontos de referência auxiliar, que dão aliás a alcunha ao 
suposto assistente anónimo do mestre, e que a partir dos quais o artista, 
através da luz incidente na página, inicialmente fixou a marcação dos 
detalhes. Estes pontos de guia que podem ser vistos em todos os desenhos 
atribuídos ao “Maître aux petit points” indicam-nos que Ingres se serviu 
especificamente aqui de um determinado modelo de câmara lúcida que lhe 
permitiu captar rapidamente as imagens do natural sem a complicação do 
aparato laborioso da câmara obscura.”297  

Erna Fiorentini (2006a) faz um levantamento em torno do “novo modo de 

ver” proporcionado pela câmara lúcida e a sua aplicação no trabalho de vários 

artistas, de entre os quais se menciona Ingres. O texto de Fiorentini é relevante 

sobretudo pela contextualização geográfica e de época associadas à representação 

                                                
296

 Um dos argumentos apontados para esta mudança é o facto do prisma da câmara lúcida não 
provocar o encurvamento das linhas rectas, tal como acontece frequentemente com as lentes da 
câmara obscura, razão pela qual seria mais indicada para delinear sem a necessidade de 
subsequente correcção da curvatura das arestas das arquitecturas que figuram nas muitas paisagens 
urbanas de Ingres. Não nos parece, contudo, que este seja um argumento decisivo, dado que o 
encurvamento é quase sempre imperceptível. Por outro lado, apesar da sua posição nos parecer a 
mais aceitável, os outros argumentos que propõe também não nos parecem ser os decisivos. 

297
 Tradução nossa a partir de: “In ihrer graphischen Faktur zeichnen sich die Blätter darüber 

hinaus durch die punktierten Hilfseinträge aus, die dem unterstellten anonymen Meister zu seinem 
Notnamen verholfen haben und mit denen der Künstler zunächst die vom einfallenden Licht auf 
das Zeichenblatt geworfenen Einzelheiten fixiert. Diese Hilfspunkte, die in sämtlichen 
Zeichnungen des «Maitre aux petits points» zu sehen sind, sprechen dabei insbesondere dafür, daß 
Ingres sich der Sonderform einer Camera Lucida bedient hat, die es ihm ermöglicht, ohne die 
aufwendige Apparatur einer Dunkelkammer rasch das Naturvorbild einzufangen.“ Cit. Fleckner 
2001, pp. 168-69.  
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da natureza com recurso à câmara lúcida no período relativo aos desenhos de 

Ingres.298  

Finalmente, no seu último ensaio sobre este tema Gary Tinterow (2006) 

questiona algumas das atribuições propostas por Toutssaint e não se compromete 

com uma atribuição peremptória a um mestre desconhecido afirmando, contudo, 

que Ingres podia ter encomendado muitos desenhos a amigos e colaboradores, tal 

como sugere o comentário inscrito no desenho n116299 e os registos de várias 

mãos diferentes encontrados no espólio de Ingres. Defende, porém, que os 

pontinhos dos desenhos da série com o mesmo nome se devem à intervenção não 

de uma câmara obscura, mas sim de uma câmara lúcida — tal como já 

anteriormente Flecker (2001) havia defendido, bem como Hockney (1999), mas a 

propósito dos retratos. Tinterow justifica desta forma: 

“Como toda a mudança de posição implica uma mudança de perspectiva 
os utilizadores tinham de marcar de imediato pontos de referência nos seus 
desenhos de maneira a poder recalcar as linhas de forma precisa sobre a 
imagem projectada do prisma.” 300 

 

                                                
298

 Esta autora aborda o impacto da câmara lúcida nas práticas de representação de vários 
artistas locais e estrangeiros, particularmente os paisagistas, que em torno do período de 1820 
trabalhavam em Roma. A referência a Ingres é pontual e, apesar de manifesta, é tomada a partir  
de Fleckner 2001: “Para completar o quadro da comunidade internacional de paisagistas em 
Roma, também no âmbito da Academia di Francia, onde já instrumentos ópticos como o chamado 
Miroir de Claude fazia parte do manancial do paisagista, há muito que a câmara lúcida 
certamente já se teria feito notar. De facto, já em 1813 Jean-Auguste-Dominique Ingres tinha 
executado os seus esquiços romanos com este instrumento.” (Cit. Fiorentini 2006a,  p. 14). 

299
 “faire des motifs / pour en demander par / suite des dessins” (Cfr. Tinterrow, p. 79. Esta 

frase enigmática é escrita pela própria mão de Ingres num dos seus esquiços de Roma: n116 (ver 
adiante, Fig. 163.5) 

300
 A explicação de Tinterow sobre a função dos pontos (tal como a de Hockney para o caso 

dos retratos) relaciona-se com o seu uso enquanto marcadores de referência durante o processo de 
observação e registo — naturalmente sincopado e intermitente — que envolvia a construção da 
imagem: “Comme tout changement de position impliquait un changement de perspective, les 
praticiens introduisirent rapidement dês points de repère dans leurs dessins de manière à pouvoir 
les recaler três précisément sur l’image projetée par le prisme. D’où l’existence de “petits points”” 
(Tinterow 2006, p. 81). 
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Assim, se quanto à questão dos pontos parece haver uma presunção forte de 

uma relação com o uso de dispositivo óptico, quanto à autoria a questão 

permanece em aberto. Perante este quadro de posições aparentemente 

incompatíveis, importa estabelecer duas ordens de questões que estão aqui em 

jogo a propósito deste “caderno dos pontinhos”:301 por um lado, perceber os 

motivos que contestam o nome de Ingres como o autor destes desenhos e, por 

outro, questionar se a óptica está efectivamente envolvida na execução desta série 

particular. Um facto, porém, é incontornável: Ingres aproveitou seis desenhos do 

chamado “caderno dos pontinhos” para serem usados como fundo em oito dos 

seus retratos desenhados. Quanto a nós, este dado aparentemente inócuo é 

suficiente para legitimamente suscitar o enigma latente sobre a eventual relação 

da óptica com o olhar preciso de Ingres. A questão que aqui se coloca conduz-nos, 

portanto, em última instância, para a dúvida de saber se Ingres eventualmente se 

terá servido da câmara obscura ou de outro dispositivo óptico como a câmara 

lúcida no processo de representação das suas vistas romanas — quer de forma 

directa (usando um dispositivo na execução dos mesmos, como sugere Fleckner), 

quer de forma indirecta (por uma eventual interposta pessoa, como admite Vigne 

na sua argumentação).  

 

                                                
301

 Referir-nos-emos a partir daqui a esta série de desenhos como a do “caderno dos 
pontinhos” ou simplesmente dos “pontinhos” evitando a referência controversa a um “mestre dos 
pontinhos” 
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3- Pontos, lentes e prismas  

Terá afinal Ingres experimentado um qualquer dispositivo óptico? Antes de 

avançarmos numa comprometedora resposta, convém ressalvar que o nosso 

objectivo primário está longe de querer reescrever a história ou refutar as teses 

vigentes acerca da atribuição destes desenhos do “caderno dos pontinhos”. Apesar 

da questão estar implicada, trata-se de um assunto que é secundário na nossa 

discussão, pois, para o efeito, basta-nos considerar que alguém fez estes desenhos 

e que Ingres fez uso deles. Aquilo que nos move são os desenhos em si — 

independentemente da sua autoria — e a sua relação com uma eventual 

intervenção óptica. Por outro lado ainda, como segunda consideração, 

sublinhemos a concordância entre os principais oponentes  — Vigne e Fleckner 

— relativamente à ideia de que os desenhos revelam sinais suspeitos de uma 

mediação óptica (ainda que não seja consensual o tipo de dispositivo que participa 

nessa mediação). Se a autoria do “caderno dos pontinhos” é assunto não resolvido 

(mas que para o nosso caso até nos pode passar ao lado), as características 

gráficas destes desenhos parecem reunir mais condescendência quanto à aceitação 

de eventuais indícios de uso da óptica sem que, contudo, se lhes dedique grande 

desenvolvimento. Deixemos, pois, para já, entre parêntesis a questão da atribuição 

para nos debruçarmos directamente ao problema do recurso à óptica que 

alegadamente os mesmos evidenciam.  

Nenhum dos autores que refere a ligação da câmara obscura a estes desenhos 

— Vigne, em três instâncias e, num primeiro momento, Fleckner — explicita qual  

o procedimento prático que está na origem da função referencial que ambos 

atribuem aos pontos. Nem tão pouco, que tipo de câmara foi usada e como. Este 

dado é determinante para tentar vislumbrar qualquer procedimento de actuação. 

Comecemos pela questão dos pontos. 

 

Como é que os característicos “pontinhos” podem, afinal, ser um sinal do 

recurso à óptica, nomeadamente, como começou por ser referido, à câmara 

obscura? Observando os desenhos do “caderno dos pontinhos”, poderíamos  
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F i g .  144  —  A ná l i se  da  d i s t r i bu i ção  do s  “p on t i nho s”  n um a  vedu ta  d es ta  s é r i e  ( n80 ) .cxliv 
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considerar que a distribuição mais ou menos aleatória destes pontos pela página 

poderia corresponder a uma excentricidade estilística, justificável pela simples 

função expressiva, seja como elemento caracterizador de superfícies e texturas, 

seja como factor potenciador de um certo animismo gráfico. Porém, um olhar 

mais atento parece apontar-nos para um outro cenário. Seleccionámos um 

conjunto significativo de desenhos com estas características e executámos um 

teste decisivo: identificar e destacar as marcações de todos os ditos “pontinhos” 

permitindo evidenciar a sua posição relativa e procurar um eventual papel 

construtivo que possam desempenhar. A Fig. 144 apresenta um exemplo com o 

resultado desse exercício. Aquilo que observámos é revelador, já que uma 

quantidade muito apreciável desses pontos se situam de facto em lugares 

determinantes para a construção formal das várias configurações: cruzamento de 

linhas, vértices, pontos chave de direcções, funcionando como marcadores prévios 

de posição ou seja, como um mapa onde os delineamentos deverão passar no 

processo evolutivo de construção das várias figurações. Apesar de encontrarmos 

pontos em lugares mais ou menos aleatórios, ou zonas em que a sua concentração 

excessiva parece mais confundir do que clarificar uma posição a assinalar, a 

verdade é que o balanço final indicia que a sua distribuição revela um padrão 

claramente relacionado com uma intenção “mapeadora”. A análise que 

efectuámos a outros desenhos desta série revela que o mesmo padrão de actuação 

se repete.302 Trata-se, portanto, de um cenário que indica que houve uma fase 

preliminar do desenho na qual se inclui a marcação destes pontos. Fase que 

constitui a anotação dos primeiros traços, acompanhados por estas marcas que, 

ora assinalam os pontos-chave, ora vão pontuando, como âncoras a emergência 

das formas na página em branco.  

 

 

                                                
302

 Não deixámos de considerara, contudo, a hipótese igualmente válida de que os pontos 
podessem ter sido marcados simplesmente “a olho nu”, fruto de algum método de registo 
sistemático, persistente e excêntrico para ensaiar e calcular previamente os lugares das linhas, 
antes de as desenhar. Se há desenhos em que essa possibilidade também pode ser admissível, a 
maioria pende, porém, para a hipótese em que a intervenção de uma ferramenta auxiliar é mais que 
provável. 
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Até aqui, aquilo que pudemos observar nesta “série dos pontinhos” permite-

nos concluir com alguma convicção que existem fortes indícios de que em certos 

desenhos foi usado um dispositivo óptico como ferramenta auxiliar no processo 

de realização destas vedute. Apesar disso, a presença destes pontinhos não aparece 

sempre da mesma forma: umas vezes com mais persistência e intensidade, outras 

apenas pontualmente ou com alguma displicência, o que indicia que o recursos a 

uma eventual ferramenta óptica foi contemplando atitudes diferentes. Aquilo que 

ainda não discernimos é qual das duas ferramentas possíveis poderá ter sido 

efectivamente usada. A questão subsequente será, portanto, a de perceber se essa 

projecção foi obtida a partir de uma câmara obscura, como sugere Vigne ou de 

uma câmara lúcida na opinião (tardia) de Fleckner e Tinterow. As respostas aqui 

terão de ser mais prudentes. À partida, temos de admitir que qualquer 

equipamento que forneça uma imagem projectada pode servir para esta função 

mapeadora pela marcação de pontos. Por outro lado, teremos de ter em conta que 

o tipo de procedimentos metodológico que o desenhador adopte perante uma 

imagem projectada pode envolver escolhas, técnicas e abordagens pessoais e 

estilísticas tão variáveis, ao ponto de disfarçar ou mesmo eliminar qualquer rasto 

gráfico do médium tecnológico que suporte a sua construção.  

Um dos argumentos que poderia justificar o uso da câmara obscura na série 

dos pontinhos prende-se com as possíveis dificuldades no registo gráfico no 

interior de uma câmara de projector: as sombras do desenhador que ocultam a 

imagem projectada; a própria luz colorida da projecção que, pela intensidade da 

sua sobreposição encobre e confunde as marcas que se vão produzindo ao longo 

da execução do desenho; mas, sobretudo, um ambiente escuro e difuso que 

impede um discernimento claro da construção da representação e que pode 

propiciar um tipo de desenho por “apalpação”, com anotações por toques com o 

lápis em pontos seguros da imagem latente, por pequenos golpes que marquem a 

posição essencial dos vários elementos. Se atendermos que o grau de visibilidade, 

discernimento e operacionalidade de um desenhador no interior de uma câmara 

obscura é muito limitado, a marcação por pontos de referências espaciais prévios 

sobre a projecção poderia ser uma, entre tantas outras metodologias possíveis, 

para contornar o estado de quase cegueira que constitui a experiência de desenhar 

sobre uma projecção num espaço obscurecido. Estes constrangimentos podem, 
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contudo, ser também atenuados com alguma preparação e treino do operador, que 

rapidamente aprenderia a ajustar a sua técnica e prática de registo às 

circunstâncias e ao equipamento em causa.  

Mas em teoria, apontam-se razões igualmente de ordem operacional que 

podem ser depreendidas do uso da câmara lúcida. Uma das diferenças operativas 

cruciais entre a câmara obscura e a câmara lúcida é a de que a projecção da 

primeira permite observar de uma só vez na folha de desenho a totalidade da 

imagem enquadrada, ao contrário da segunda que apenas fornece secções 

parcelares do conjunto, podendo justificar por isso um exercício prévio de 

marcação fragmentada da imagem projectada através dos pontos que facilitassem 

a reconstrução posterior da vista completa. E isto porque, de cada vez que a linha 

de visão do olho sai do contacto com o prisma, produz-se uma descontinuidade no 

seguimento da imagem que normalmente redunda numa diferença de posição, 

escala ou de perspectiva do que está a ser desenhado.303  

Com o intuito de testar esta técnica dos pontinhos, nós próprios fizemos uma 

série de desenhos de vistas feitos com recurso à ferramenta óptica. A Fig. 145 

apresenta o mesmo objecto (o campanário da Igreja dos Mártires em Lisboa) 

captado no mesmo ponto de vista, por uma câmara lúcida e por uma câmara 

obscura.304 Os desenhos foram traçados obedecendo a uma lógica de registo 

objectivo e preciso, sendo construídos segundo as condicionantes de cada 

ferramenta: no caso da câmara lúcida, uma construção parcelar, observando em 

sobreposição pontual a imagem e o desenho; no caso da câmara obscura, 

observando no interior do ambiente obscurecido pela tenda a totalidade a imagem 

projectada sobreposta com o desenho. Os resultados obtidos, à parte de algumas 

diferenças em termos de expressão gráfica, foram, em termos estruturais, muito 

idênticos. O dado mais relevante a referir é o de que, na série total de desenhos  

                                                
303

 A marcação de pontos prévios de referência com a câmara lúcida é um procedimento que é 
descrito por Hockney e usado por este na execução dos seus retratos desenhados com recurso a 
este dispositivo (veja-se a Fig. 82). Função idêntica (seguindo Hockney) é descrita por Tinterrow 
(2006) a propósito da utilização da câmara lúcida nestas vedute (veja-se nota 300), porém, neste 
último caso, o facto do motivo do registo — a paisagem urbana — ser imóvel torna a aplicação 
equivalente desta metodologia menos evidente. 

304
  Veja-se no Volume 2, pp.  34-36, 327-331 e 358-360. 
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F i g .  145  — C am paná r i o  da  Ig r e j a  do s  M ár t i re s .  (e m c i ma )  As pec to s  da  cap ta ção  c o m câ ma ra  

l úc i da  e  da  i mage m p r o j e c t ada  no  i n te r i o r  de  u ma  câ mar a  obs cu ra . (e m ba i xo )  de se nho s  

resp ec t i vos  d o  au to r  c o m câ mar a  l úc i da  (C L #v1 3 )  e  c om  câ mar a  obs cu ra  (CO  # 45 ) .  

que realizámos com os dois dispositivos, nunca sentimos a necessidade de marcar 

pontos de referência que nos auxiliassem na construção das figuras.305
cxlv 

                                                
305

 E acrescentamos que, sempre que o tentámos intencionalmente fazer, o resultado foi o de  
uma certa desorientação, obrigando a regressar rapidamente ao modo habitual de traçar sobre a 
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F i g .  1 46  — ( à  e sq . )  D es enho s  d o  au to r  (e m c i ma  co m câ mar a  l ú c i da  e  e m ba i xo  co m câ mar a  

obs cu r a ) .  ( à  d i r . )  De se nho s  do  M us eu  Ing res ;  Mo n t aub an  (de ta l h es  de  n32 ,  n 80 ,  n3 3  e  n34 ) .  

cxlvi 

Claramente, a conclusão a tirar é a de que os desenhos de Montauban seguem uma 

lógica de actuação distinta. A Fig. 146 apresenta um quadro comparativo que 

permite estabelecer de forma imediata o que está aqui em jogo. Consideradas as 

muitas distâncias com diversas variáveis entre os dois objectos de comparação, a 

primeira constatação é a das manifestas diferenças — detalhadas na análise que a 

seguir abordaremos — entre os nossos registos feitos com prismas e com lentes e 

os desenhos de Montauban. Será então que se pode simplesmente pôr a hipótese 

de que estes desenhos não tenham, afinal, qualquer relação com dispositivos 

ópticos? 
                                                                                                                                 

imagem projectada. 
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Imagens desenhadas comparadas 

No caso desta série do “caderno dos pontinhos”, uma análise mais detalhada dos 

desenhos deixa transparecer uma metodologia curiosa e ímpar no quadro do que 

seria espectável para um registo construído a partir de uma matriz óptica: as linhas 

mais visíveis não aparentam o aspecto de terem sido “cegamente” riscadas sem 

hesitações; pelo contrário, há muito traço interrompido, intermitente, como que a 

contornar com uma linha fragmentada o espectro dos edifícios. Por contraponto, 

arvoredo, vegetação e terreno são riscados fluentemente, mas de acordo com uma 

sinalética frisada convencional; tal como, aliás, os telhados, resolvidos sempre 

com o mesmo canelado paralelo. Grande parte dos edifícios parecem ser traçados 

num momento posterior, várias deles redesenhados a régua, por vezes de forma 

esforçada e tensa, apoiando-se no mapa prévio de pontos e num eventual esquema 

subjacente que orientam a sua construção. Não obstante, quando esse 

redesenhamento não ocorre, é possível vislumbrar ocasionalmente uma certa 

fluência na marcação de linhas certeiras e seguras que pode ser indicador  de um 

acto de delineamento orientado por uma projecção subjacente. E mais do que os 

pontos de referência, são os pequenos traços isolados, que emergem certeiros do 

nada, como as linha que sabem exactamente o seu lugar no vazio da folha, 

contornando com riscos bem definidos como que um vulto ausente que apenas 

deixa o seu rasto nos recortes apontados pela ponta de um lápis que vai tocando a 

imagem da cidade. O desenho da vista panorâmica de Roma, captada a partir da 

janela do quarto de Ingres no Pavillon S. Gaetano (n32, Fig. 147), e que aparenta 

ter ficado inacabado no lado direito, representa a ilustração perfeita deste 

processo. Quase que conseguimos adivinhar a imagem latente da projecção, 

debaixo daquelas marcas ténues de grafite. A folha não vem do “caderno dos 

pontinhos”, mas revela a mesma técnica daquele núcleo de desenhos. Tudo aqui 

parece adivinhar-se de um procedimento justamente consonante com um registo 

gráfico obtido a partir duma projecção óptica. Aqui, como no resto dos desenhos 

essa actuação vislumbra-se e compreende-se, sobretudo em desenhos de alguma 

complexidade, como as grandes vistas com construções e arquitecturas diversas, 

onde as direcções perspécticas são muito variadas e denunciadas. 
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F i g .  147  —  P ano ra ma  de  R om a  (n32 ) .  cxlvii 

Ainda assim, com mais ou menos visibilidade, os pontos estão sempre 

presentes nos delineamentos, como que pautando a forma pela qual os traçados 

vão sendo construídos. Na realidade, até aqui, aquilo que observámos diz-nos que 
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F i g .  1 48  — D e t a l he s  de  de senh os  da  s é r i e  do s  “p on t i nh os” :  ( à  e sq . )  d o i s  de ta l he s  d e  n5 9  e  

n72 ;  (à  d i r . )  t rê s  de ta l hes  d e  n73 .  cxlviii 

este procedimento poderia ter sido adoptado usando como ponto de partida, tanto 

uma câmara lúcida, como uma câmara obscura. Um método construtivo a partir de 

pontos de referência prévios pode ser particularmente adequado para fazer o 

levantamento de motivos que envolvam muitas direcções e linhas rectas, sem 

“poluir” o desenho com o ruído inerente aos traçados iniciais do esboço, 

inevitavelmente carregado de hesitações e correcções, como usualmente acontece 

nos casos da captação de uma vista com múltiplas arquitecturas. Se o objectivo é, 
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como parece, a construção de um desenho limpo deste rasto, procurando sintetizar 

a pureza da linha certa, a essência da geometria e estruturas envolvidas, então o 

procedimento faz sentido: marcam-se os pontos, que seriam de imediato unidos 

por linhas rectas, a maioria riscadas a régua. De qualquer forma, é pouco 

espectável que um desenho seja estritamente construído, na sua fase embrionária, 

única e exclusivamente a partir de pontos marcados na folha virgem, tal como 

sucede num daqueles jogos de passatempos onde se constroem desenhos a partir 

da união de uma sequência de pontos numerados. O cenário mais provável seria 

pois o da marcação dos pontos em simultâneo e em paralelo com o delineamento 

rudimentar ou exploratório das traços elementares das várias formas, caso 

contrário a constelação isolada de pontos tornar-se-ia ilegível e teria pouca 

utilidade no processo construtivo do desenho (veja-se Fig. 149.2, em cima). 

Considerando este cenário, ensaiámos a reconstituição de um processo 

aproximado a este em alguns desenhos desta série. A Fig. 149.3 e .4 (em baixo) 

ilustra as duas fases deste possível processo, tomando como exemplo a veduta 

n73: primeiro, usando a câmara, marcar-se-iam previamente os pontos chave dos  

 

F i g .  14 9  — ( e m c i ma) :  1 -  ved u t e  n73 ;  2 -  Id en t i f i ca ção  i s o l ada  do s  “po n t i nho s”  n a  ved u t a  n73  

( ve r  F i g .  138 .1 1 ) .  (e m ba i x o ) :  3  e  4 -  S i m u l a ção  do  p r oce sso  c on s t ru t i vo  do  d ese nho  e m dua s  

fa ses :  ( i )  ano ta ção  po s i c i ona l  da s  f o r ma s  a t rav és  d a  m arca çã o  de  pon to s  de  re fe rên c i a  e  

t ra ço s  e l e men ta res  d e  co n to rno s ;  ( i i )  f i na l i zaç ão  do  d ese nho . cxlix 
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elementos construtivos e, eventualmente, a anotação de alguns traços principais 

sobre a imagem projectada; posteriormente, já sem o recurso à câmara, proceder-

se-ia à união dos pontos para a definição das formas e à marcação de contornos, 

usando a régua ou a mão levantada, apoiada agora no desenho directo à vista ou 

mesmo na continuação deste em atelier, completando todos os acabamentos e 

detalhes. Na realidade, existem em muitos desenhos desta série algumas 

incongruências e falta de espontaneidade que podem sugerir um trabalho acabado 

mais tarde, sem a confirmação da vista ao vivo. Teriam estes desenhos sido feitos 

usando um qualquer processo semelhante a este? Nunca o saberemos ao certo. 

Porém, aquilo que se depreende da análise dos desenhos é a execução destes em 

duas fases construtivas distintas: primeiro a marcação posicional das formas e 

depois a finalização geral do desenho.  

 

Uma das características típicas de um desenho construído a partir de uma 

imagem projectada — seja a partir duma câmara obscura ou lúcida — revela-se na 

tendência inicial, quase inevitável, de traçar contornos de forma indiferenciada ou 

mecânica, com uma linha uniforme riscada como que inconscientemente, muitas 

vezes não estabelecendo uma hierarquia espectável entre o registo essencial e o 

acessório, alternando e confundindo continuamente o delineamento de forma e 

fundo ou o recorte de formas e sombras. Estas características são notórias, 

sobretudo no caso de desenhadores que manifestamente tiram partido das 

qualidades estéticas que resulta da síntese linear desta acção (e.g., o caso de 

Varley, Lane ou até Warhrol), mas também, por diferentes motivos, em 

desenhadores pouco dotados, onde as dificuldades em contornar esta tendência 

podem revelar-se numa sensibilidade primária em descriminar traçados, na crueza 

do gesto ou na falta de poder selectivo ou de síntese, características que conferem 

invariavelmente um aspecto ingénuo e medíocre aos registos (e.g., os casos de 

Talbot, Amici ou Hall). Não obstante, aquilo que parece verificar-se na maior 

parte dos casos de utilização de uma ferramenta óptica por desenhadores 

experientes é a prevalência da marca autográfica e estilística do próprio artista, 

que acaba por se sobrepor e ocultar um eventual rasto do processo associado a tais 

ferramentas, tornando mais difícil a sua dedução. Se o primeiro impulso perante 

uma projecção é o de traçar os seus contornos no intuito de fixar as diferentes  
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F i g .  1 50 — ( à  e sq . ) :  Ing r es ,  T i vo l i ,  Mon te  Ca t i l l o ,  [ n13 6 ]  e  Id em  (d e t a l he ) . (à  d i r . ) :  1 -  T a l bo t ,  

G r i an te ,  1833 ;  2 -  Va r l ey ,  L l a ngo l l e n  B r i dge ,  18 18 ;  3 -  G i g an t e ,  Al l e  f a l de  de l  Ve suv i o .  cl 

formas, a verdade é que, o modo pelo qual essa operação se efectiva — ou seja, a 

forma como os sinais gráficos vão sendo marcados na folha — é sempre ditado 

pela maior ou menor autonomia do gesto e dimensão individual de cada 

desenhador. Comparemos, por exemplo os desenhos da Fig. 150. À esquerda 

temos um desenho aguarelado de Ingres, (n136) não incluído na série do “caderno 

dos pontinhos”, mas que em nossa opinião, revela características de delineamento 

muito semelhantes às dos desenhos daquela série. À direita, três desenhos feitos 

com dispositivos ópticos: em cima, um desenho de Henry Talbot pertencente aos 

da série do Lago Como, feito com uma câmara obscura ou uma câmara lúcida e 

que exibe a crueza delineadora de quem traça mecanicamente uma projecção; ao 

meio, um desenho de  Cornelius Varley, feito com o seu graphic telescope, onde a 
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silhueta das sombras e o perfil dos edifícios revela uma linha que traça 

fluidamente o contorno essencial das formas; em baixo, um desenho de Giacinto 

Gigante, presumivelmente apontado com câmara lúcida e trabalhado depois com 

régua e aguarela. De todos, talvez seja este último que demonstra maiores 

afinidades como o de Ingres. Comparando em detalhe os dois, identificamos um 

tipo de linha com traço muito idêntico (e um trabalho complementar com aguarela 

também semelhante). Mas, em bom rigor, não há nenhuma característica 

verdadeiramente peremptória que nos diga que qualquer um destes desenhos 

revele uma marca óptica que possa estar evidente. Aquilo que seguramente é 

notório, é a marca autográfica do autor de cada um dos autores. 

 

 

Olhar pela lente 

O único caso que, quanto a nós, revela as afinidades mais próximas com os 

singulares desenhos da “série dos pontinhos” é o do artista inglês Thomas Girtin 

que já mencionámos anteriormente (veja-se pág. 167). Da sua estadia em Paris, da 

qual resulta a respectiva série A Selection of Twenty of the Most Picturesque 

Views in Paris, estraímos um estudo para o panorama View of Paris with the Pont 

Neuf , que comparamos com um desenho de Montauban (Fig. 151). A dita vista 

segue a técnica habitual já observada noutros casos, repartindo a sequência 

panorâmica por duas ou três folhas detalhadamente traçadas com uma câmara 

obscura, para depois, serem transferidas para gravura e trabalhadas a aquatinta 

(Fig. 152).306 Aquilo que é curioso notar é que, em muitos dos desenhos de Girtin, 

é possível identificar a presença de pontos que, aparentemente, são muito 

idênticos aos dos desenhos de Montauban. Não só os pontos mas também o 

frisado das linhas de árvores e vegetação e o contraste entre o traçado da paisagem 

natural e edificada (Fig. 153). Fica-se sempre na dúvida, no entanto, se os pontos 

são uma consequência do seu uso da câmara obscura, apesar destes desenhos 

indiciarem o uso desta ferramenta. Em Girtin, os pontos  parecem ter menos uma 

                                                
306

 A publicação, já depois da sua morte, ficou a cargo do seu irmão John Girtin em 1803: 
Girtin, Thomas, A selection of twenty of the most picturesque views in Paris, and its environs, 
drawn and etched in the year 1802. London: M.A. & John Girtin, 1803. 
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F i g .  1 51  — (à  es q . )  T ho ma s  G i r t i n ,  Vi ew  o f  Pa r i s  w i th  the  Po n t  Neu f  an d  the  Mi n t ,  P a r i s ,  

1802  ( es tud o  pa r a  o  re spe c t i vo  pano ra ma  c ap tado  co m u ma  c âm ara  o bs cu r a ) ;  (à  d i r . )  

De t a l he  de  u m  de sen ho  da  s é r i e  d os  “ pon t i nh os ”  (n1 01 )  d e  Mon ta uban ,  18 08 -1 811 .  cli 

 

 

 

F i g .  1 52  — T ho mas  G i r t i n :  Vi ew  o f  Pa r i s  w i th  t he  Pon t  Neu f  an d  the  Mi n t ,  1 802 .  (e m c i ma )  

dese nho  p re pa r a t ó r i o  (e s tudo  pa ra  g ra vu ra ;  t rê s  fo l h as  c o l ada s) ;  (e m ba i xo )  G rav u ra  e  agua -

t i n ta  da  me sm a  v i s ta .  clii 
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F i g .  15 3  — (e m c i ma)  Des enho  n58  da  s é r i e  do  “ cad e rn o  dos  p on t i nho s” .  (e m ba i xo )  T ho mas  

G i r t i n ,  Vi ew  o f  Lan ca s t e r  ,  c .  1797 .  cliii  
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F i g .  154  —  T ho ma s  G i r t i n  (e m  c i ma )  e  I ng re s  (a  me i o  n 12 4  e  e m  ba i xo ,  de ta l h es ) .  cliv 
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função construtiva e mais uma de caracterização gráfica de superfícies e texturas, 

decorrente de uma caligrafia estilística própria. Ainda assim, principalmente na 

anotação das arquitecturas, quase que podemos adivinhar a acção que concretizou 

esta expressão gráfica de perfis ou arestas, que resulta da combinação dos pontos 

com uma linha recta, seca, bem definida: um traço que começa a desenhar-se de 

forma tensa no seu início, no instante em que a ponta do lápis parece estar em 

suspensão momentânea a exercer uma pressão maior, como que a perscrutar e a 

confirmar o ponto exacto de onde a linha terá de partir, para logo de seguida 

avançar no seu percurso, riscada de forma rápida e nervosa; esta linha por vezes 

desvanece-se na sua intensidade, por vezes ondula, por vezes é intermitente. Um 

desenho de Ingres, do seu primeiro período romano (n124) poderia bem servir 

para ilustrar estas características gráficas de Girtin, tamanha é a sua semelhança 

com os desenhos deste (Fig. 154). Na verdade, são características igualmente 

muito semelhantes que encontramos também nos desenhos da “série dos 

pontinhos” (veja-se Fig. 148). O que temos adiantado até aqui parece sugerir que, 

afinal, os desenhos da “série dos pontinhos”, tal como outros (como os da Fig. 

146 e Fig. 150) são de facto da mão de Ingres. Não nos esqueceremos deste ponto 

e voltaremos a ele no momento oportuno. Para já, importa-nos sublinhar 

semelhanças e diferenças entre os desenhos desta série e os de autores que 

recorreram à óptica. 

 

A propósito da referida relação entre pontos e câmara obscura impõe-se neste 

momento recuperar a análise que fizemos sobre os dois casos que, 

comprovadamente, apresentam desenhos executados com o recurso à câmara 

obscura: os desenhos do Quaderno de Canaletto e as folhas do desenho do castelo 

de Windsor de Sandby. Paradoxalmente, os dois casos parecem ter mais 

característica divergentes do que comuns para que a partir deles se possa 

estabelecer um quadro conclusivo que caracterize as imagens produzidas com a 

intervenção de uma câmara obscura. Temos, contudo, de levar em conta a 

diferença dos processos envolvidos e a natureza das imagens em jogo: num caso 

temos um registo primário em bruto, noutro, o produto final acabado. Do método 

de Canaletto depreende-se, tal como em Sandby, um processo em estágios. As 

folhas originais do caderno têm a vantagem de nos permitir testemunhar os 
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vestígios directos do processo de execução que, de outra forma, se ocultariam na 

apresentação final de um desenho autónomo; no caso de Sandby, ao contrário, 

essa apresentação é limpa, recomposta e corrigida de qualquer sinal que não 

estrague a aparência daquilo que se pretende de uma imagem definitivamente 

acabada e expurgada dos vestígios construtivos que a geraram como por exemplo, 

pontos de referência, linhas auxiliares ou outras marcas e traçados  construtivos 

similares (o equivalente mais próximo com Canaletto seria um dos seus desenhos 

autónomos construídos como obra acaba a partir de uma das sequências do 

Quaderno). Não obstante, da comparação entre as múltiplas páginas de Canaletto 

e o único desenho de Sandby pudemos constatar um denominador comum: o de 

que um desenho construído a partir de uma projecção envolveu, nestes casos dois 

momentos com intenções e procedimentos diferenciados. Primeiro, o de traçar ou 

marcar a projecção. Depois, o da execução, desenvolvimento ou finalização 

propriamente dita do desenho. Estes momentos não são necessariamente 

exclusivos na sua acção ou concomitantes no seu decurso, mas marcam sobretudo 

uma diferença de atitude no acto gráfico. A comparação também serve para 

sublinhar que um desenho construído a partir de uma fonte óptica não pressupõe 

uma imagem com garantia “fotográfica” imediata (os esboços do Quaderno de 

Canaletto são disso notícia, por contraponto com outros trabalhos seus, 

nomeadamente na pintura onde, digamos, essa qualidade fotográfica é mais 

exaltada). A câmara apenas disponibiliza uma projecção que corresponde à 

aparência “naturalista” bidimensional daquilo que os olhos vêem; o que depois se 

pode fazer com essa projecção por forma a transformá-la em imagem semelhante, 

“naturalista”, fidedigna, depende da técnica, criatividade e dos recursos do artista, 

e envolve um processo de interpretação e filtragem, normalmente em “camadas” 

ou momentos sucessivos que, ora adicionando, ora subtraindo sinais, tanto podem 

aproximar como afastar a qualidade óptica que lhe serviu de matriz. Qual então o 

balanço que se pode estabelecer, da observação de desenhos que se sabem terem 

sido executados com o auxílio de uma câmara obscura como os dos exemplos de 

Canaletto e Sandby e os desenhos da série dos “pontinhos”? Talvez os casos 

sejam demasiado distintos para de se poder estabelecer um quadro comparativo 

minimamente coerente, mas mesmo correndo esse risco, julgamos que em certos 

exemplos da série dos “pontinhos” existem ocorrências que permitem uma curiosa  
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F i g .  155  —  De sen ho  do  “ cad e rn o  dos  p on t i nho s”  (n10 8 ) ,  p rov av e l m en te  i na caba do .  clv 

leitura comparativa com alguns registos do Quaderno. Existe um desenho do 

“caderno dos pontinhos” que é particularmente elucidativo no que diz respeito às 

similaridades de procedimentos que constatamos nos casos analisados de 

Canaletto e de Sandby. Trata-se de uma página representando uma vista do 

Vaticano a partir do monte Gianicolo [n108] que muito provavelmente ficou 

inacabada e que denota o seu processo executório subjacente (veja-se Fig. 155). 

No plano de fundo, podemos testemunhar os traços primários da basílica de S. 

Pedro registados directamente in situ com a marcação dos pontos e traços gerais 

ainda em bruto, e com um carácter linear espontâneo e impressivo. Por 

contraponto, no primeiro plano à esquerda vemos uma edificação não identificada, 

delineada em registo diferente: as linhas foram traçadas de forma elementar, aqui 

e ali com o auxílio de régua, por cima de um registo primário não imediatamente 

evidente, mas perceptível como sendo a primeira anotação esboçada daquela 

estrutura. O desenho deste edifício surge, pois, construído a partir dessa primeira 

anotação, num segundo registo composto por linhas que procuram denotar  um 

certo carácter definitivo dos delineamentos, executados num momento posterior 
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F i g .  156  — Co mp ara çã o  en t re  pa r tes  d o  des enho  d e  Ing res  (n10 8 )  e  do i s  es qu i ç os  d e  

Cana l e t to  d o  se u  Q uad e rn o  de  v i s ta s  de  Ven eza ,  r ea l i z ados  co m o  r ecu rs o  a  u ma  câ mar a  

obs cu r a  (de ta l h es  da s  fo l has  Q 3  e  Q 69 ) .  Em c i m a :  c om p araç ão  en t re  o s  es qu i ç os  p r i má r i o s ;  

Em  ba i xo :  co mp ara ção  en t r e  r eg i s t os  ex ecu ta dos  nu m seg undo  mo men to  po r  c i m a  d o  

esqu i ço .clvi 

mais ponderado e controlado. Não se percebe se a construção está ou não 

completa. Percebe-se, porém, que as suas linhas foram trabalhadas por cima dos 

traçados primários. Trata-se evidentemente de uma opção artística que visa 

ocultar os sinais construtivos da imagem, com um redesenhar que procura 

maquilhar (não necessariamente de forma eficaz), através de uma certa atitude de 

limpeza e “compostura”, o aspecto impressivo e provisório do primeiro momento, 

tentando sublinhar a solidez e geometria da casa. Se compararmos este processo 
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com o que é evidenciado em alguns desenhos presente no Quaderno de Canaletto, 

encontramos pontos de contacto interessantes. Os detalhes seleccionados da Fig. 

156 mostram exemplos que fazem uma ilustração comparada das duas fases 

consecutivas desse processo nos dois casos. Em cima, a comparação entre os 

registos executados no primeiro momento: o da fixação sumária dos elementos 

métricos e da distribuição das massas no espaço. No caso do desenho dos 

“pontinhos”, uma linha simples vai seguindo o perfil básico das formas na vista 

do Vaticano, cuja posição na folha é assinalada pela marcação prévia dos tais 

pontos de referência em complemento com pequenos traços fragmentados. No 

caso de Canaletto, um apontamento com golpes rápidos faz a anotação essencial 

das massas da Basílica della Salute vista de Cá Corner para um preenchimento e 

finalização posterior que, neste caso, não ocorreu, deixando a nu o gesto inicial  

que constitui a anotação posicional dos vários elementos representados.307 Em 

baixo, a comparação de vários detalhes demonstrando as intervenções feitas num 

segundo momento sobre o registo primário: no desenho n108 um traçado mais 

firme e definitivo procura corrigir o carácter vago e provisório do apontamento 

original, sacrificando a espontaneidade do desenho (ainda que se admita que o 

mesmo não está terminado); em Canaletto, os traços mais fortes procuram 

evidenciar a estrutura auxiliar marcada a régua, o essencial dos elementos que se 

destacam da fachada. Apesar das técnicas e estilos distintos, o que nos fica desta 

comparação é, acima de tudo, a constatação do mesmo processo composto por 

dois instantes executórios distintos inerentes à construção de desenhos a partir de 

uma ferramenta óptica. Mas se este exemplo (provavelmente por ter ficado 

inacabado) deixa transparecer de forma mais evidente as fases construtivas do 

desenho, na maioria das vedute da série dos “pontinhos” a tendência dominante é 

a da ocultação dos sinais construtivos, procurando evidenciar sobretudo a 

aparência de “produto acabado”, mais consonante, portanto, com um 

procedimento semelhante ao exemplo de Sandby; uma orientação que apesar de 
                                                

307
 Esta página do Quaderno [Q3] representa um desenho isolado não integrado numa 

sequência de vistas como a maioria das folhas deste volume. Apesar de poder suscitar mais 
dúvidas que outros exemplos, acreditamos que este desenho tenha sido anotado primariamente a 
partir de uma projecção de uma câmara obscura e, ao contrário da maioria dos desenhos que foram 
repassados e completados a tinta, este foi abandonado no seu registo primário em bruto. 
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dominante nem sempre produz esse efeito. Na verdade, uma das peculiaridades de 

grande parte dos desenhos desta série é o seu carácter tenso e rígido, 

invariavelmente devido a esse exercício de repassagem das linhas definitivas, 

traçadas por vezes de forma descuidada ou pouco sensível, umas vezes à mão, a 

maioria a régua. Rigidez que contrasta de forma gritante com a espontaneidade 

dos traçados onde essa repassagem não ocorre: no registo dos detalhes mais 

afastados da paisagem, arvoredos, vegetação e terrenos. Podemos, pois, concluir 

que, em termos processuais, as vedute dos “pontinhos” revelam sinais que estão a 

meio caminho entre as características observadas nos exemplos de Canaletto e de 

Sandby. Por um lado, revelam um processo em dois momentos, evidenciado por 

atitudes metodológicas distintas; por outro, procuram disfarçar essas diferenças. A 

verdade é que, se não fossem os peculiares “pontinhos”, provavelmente nunca 

levantaríamos a suspeita de uma eventual intervenção óptica na sua execução.  

 

 

Olhar pelo prisma 

Quanto à hipótese da utilização de uma câmara lúcida, os exemplos comparativos 

são mais abundantes, apesar de em nenhum caso de desenhos feitos com este 

dispositivo por outros autores termos também encontrado um processo idêntico 

por marcação preliminar de pontos de referência. Os três exemplos que 

começámos por observar (Fig. 150) ilustram bem a disparidade de procedimentos 

possíveis. Assim, a nossa análise deter-se-á não tanto nas peculiaridades gráficas 

mas mais nos aspectos ligados às questões do ponto de vista, tomando para o 

efeito o caso de um dos autores mais entusiastas e prolíficos no uso deste 

instrumento. O estudo comparado que observaremos terá em consideração dois 

exemplos de desenhos feitos por John Herschel em 1824 aquando da sua 

passagem por Roma, numa das múltiplas digressões que este viajante incansável 

realizara ao longo da sua vida. A diferença temporal com a série dos “pontinhos” 

não é, portanto, muito desfasada: entre 13 e 16 anos. Ambos os exemplos têm a 

virtude de conterem vistas com os mesmos objectos de representação que 

igualmente figuram em desenhos da série dos “pontinhos” e que permitem uma 

comparação mais aproximada quanto às estratégias de registo. Nos desenhos de  
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F i g .  157  —  V i s ta  do  Ca mp i dó g l i o  a  pa r t i r  do  Ca mpo  Va c c i no  ( des enho  nº 368  de  J .  H e r sc he l ,  

em c i ma )  e  a  pa r t i r  do  m on t e  A ven t i no  ( des enho  n7 2  d a  sé r i e  do s  “po n t i nho s” ,  em b a i xo ) ,  

resp ec t i va men te .clvii 
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Herschel lê-se logo a seguir à assinatura a habitual inscrição “del. Cam. Luc.”, 

indicando que foram delineados com uma câmara lúcida; o primeiro (Nº 368) foi 

feito a 18 de Maio e o segundo (Nº 367) a 8 de Agosto de 1824. 

Vejamos, pois, o primeiro caso: a comparação entre o desenho Nº 368 de 

Herschel [“View of the Capitol, arch of Setimus Seveus. Temples of Concord, Etc, 

taken with Extreme care & precision” (o sublinhado é nosso)] e o desenho n72 

dos “pontinhos” [“Vue du Capitole pri du mont Avantin”] — desenho que é usado 

por Ingres como fundo em dois dos seu sretratos desenhado, N158 e N231 (que 

observaremos mais adiante) (Fig. 157). Em ambas as folhas aparecem 

representados ao fundo a torre e a fachada do Palazzo Senatorio, bem como a 

cúpula da igreja de Ss. Luca e Martina, apesar de estes motivos serem observados 

de ângulos, distâncias e alturas substancialmente diferentes. Apesar de 

actualmente a topografia dos locais representados estar drasticamente modificada 

pela passagem do tempo e pela acção humana ao ponto de inviabilizar uma 

identificação precisa dos pontos de captação dos desenhos, hoje em dia dispomos 

de ferramentas e recursos que felizmente nos permitem reconstituir com um rigor 

suficientemente seguro a posição deduzida de tais pontos.308 Assim, a veduta n72 

é captada de um ponto de observação muito mais afastado, algures numa posição 

mais elevada a partir do monte Aventino, ao passo que a veduta de Herschel 

mostra-nos uma tomada de vista mais local, numa perspectiva térrea a partir do 

Campo Vaccino; da análise que fizemos, os pontos de observação de cada 

desenhos estão afastados um do outro em cerca de 750 metros. Poderíamos dizer, 

portanto, que os mesmos motivos são vistos, no caso do desenho n72 segundo um 

enquadramento telescópico e no do desenho Nº 368 de Herschel segundo um olhar 

in situ. Ao nível gráfico existem diferenças. Tal como é característico no seu  

                                                
308

 Para os objectivos que aqui nos interessam, a metodologia é razoavelmente fiável e 
acessível: conjugar as descrições que dispomos sobre cada desenho e sobre o que neles está 
representado, fazendo o cruzamento de dados como referências escritas, bancos de imagens on-
line dos locais em causa, actuais e antigas (incluindo fotografias, pinturas, desenhos ou gravuras) e 
com imagens de satélite com a infografia da aplicação informática Google Earth, possibilitando-
nos o respectivo acesso a várias perspectivas, ao “Street View”, a dados toponímicos, à altimetria 
ou à medição real entre pontos geográficos, permitindo-nos, enfim, reconstituir com boa margem 
de segurança os locais exactos de captação destes desenhos e deduzir as relações geométricas que 
estes estabelecem com os motivos captados. 
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F i g .  158  — Co mpa raç ão  en t re  o  modo  d e   reg i s to  do  m es mo  ob j e c t o  de  rep re sen ta ção :  em  

c i m a ,  as pec to  da s  c as as  e  te l ha dos  c i r cu ndan te s ;  ao  c en t ro  a  t o r r e  e  fa cha da  pa r c i a l  d o  

Pa l a zz o  Sen a t o r i o ;  e m  ba i xo  a  cú pu l a  da  i g re j a  d e  S s  .Lu ca  e  M ar t i na .clviii  

estilo, Herschel combina com um registo linear, por vezes pesado e saturado, 

anotações de modelação e claro-escuro, tirando partido de contrastes entre 

acabado e inacabado e do grau de intensidade de traçados que sugere um efeito 

atmosférico de profundidade. Ou seja, um estilo de registo que se serve de forma 

mais ou menos canónica dos recursos usuais de alguém capacitado para a 
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representação gráfica. Nada que à partida sugira ou denuncie um traçado 

delineado a partir de uma projecção óptica como eventualmente se poderia 

esperar. O único indício é a exemplar correcção e verosimilhança perspéctica de 

todos os elementos, “captados com extremo cuidado e precisão” como o próprio 

Herschel faz questão de explicitar na inscrição que anota na folha. No caso do 

desenho n72 observamos a habitual depuração gráfica da série dos “pontinhos”, 

com um estilo linear muito homogéneo, contrastando a geometria tensa dos 

segmentos de recta com a caligrafia frisada dos ondulados. Em ambos os casos 

observamos uma tendência para uma certa estilização na representação das 

edificações mais indiferenciadas (Fig. 158, em cima). É curioso notar, num e 

noutro caso, o efeito compositivo decorrente das opções de captação. Em ambos 

testemunhamos o efeito dramático da tensão entre espaço próximo e distante 

através da convergência acentuada das linhas em perspectiva das edificações 

presentes no lado esquerdo: um muro e uma fachada, respectivamente. 

Observemos, contudo, mais atentamente o caso do desenho n72. A presença 

desse muro, ocupando quase um terço da composição, assume um protagonismo 

bizarro: parece que está ali a mais, a interpor-se ou a incomodar o espectáculo 

visual panorâmico que se adivinharia se ele ali não estivesse. Se o observador se 

aproximasse mais à frente e abaixo para contorná-lo, certamente que não teria a 

perspectiva desejada: a vegetação e as edificações circundantes abafariam ou 

ocultariam a ordenação, tal como aqui aparece: Torre do Senatorio do lado 

esquerdo, Torre delle Milizie do lado direito e no meio a cúpula de Ss. Luca e 

Martina. Dir-se-ia que para conseguir a mise-en-scène desta veduta, este 

alinhamento específico, só aquele sítio serviria. Mesmo que, por azar, se 

intrometesse pela frente um volume tão desequilibrado, qual fotógrafo que tantas 

vezes se depara com elementos indesejados num determinado enquadramento. 

Mas aqui temos um desenhador e não uma fotógrafo. Porque é que o desenhador 

não omitiu simplesmente a representação do muro, eliminando este aparente 

elemento perturbador? Poderá a opção de manter aqui esta massa perspectivada 

do muro corresponder, na realidade, a uma intenção artística de carácter 

compositivo que o desenhador quisesse conscientemente ter experimentado? É de 

notar que nas duas ocasiões em que Ingres utilizou este desenho para o usar como 

fundo no retrato das irmãs Montagu [N158] e no de Rosnay [N231] o muro é 
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eliminado, não obstante a reorganização compositiva implicada na fusão entre 

paisagem e retrato. Intencional ou não, a verdade é que este modo de apresentar 

uma vista não é caso isolado nos desenhos desta série: é frequente encontrarmos 

composições desconcertantes, com uma certa tendência para a inclusão de 

elementos desequilibrados e a coexistência de planos com pontos de vista 

desiguais. Será então, por outro lado, que a explicação se relacione mais com uma 

atitude verista do desenhador? Ou seja, captar fielmente tudo o que aparece no 

campo de visão, mesmo que haja determinados elementos que ofendam os 

sentidos? De facto, em muitos desenhos da série dos “pontinhos” assistimos de 

forma igual à exposição crua e directa de elementos vernaculares como muros, 

caminhos, descampados e árvores que assumem invariavelmente um 

protagonismo inesperado, relegando para segundo plano a representação das 

edificações mais icónicas, perdidas no meio dos telhados e casarios 

indiferenciados da paisagem urbana da Roma oitocentista. De facto, tanto a 

primeira característica — composições atípicas, — como a segunda — verismo — 

constituem traços que podemos ler neste desenho n72 e, incidentalmente, em 

vários outros do “caderno dos pontinhos”. Não obstante, pode-se também 

descortinar ainda uma explicação menos óbvia. Imaginemos que o desenhador 

que se colocou neste lugar preciso para captar esta vista o fez usando um 

dispositivo óptico como, por exemplo, uma câmara lúcida. Se esta hipótese 

ocorreu, então pressupõem-se consequências: por um lado, o trabalho de 

composição ficaria limitado à selecção dos elementos a representar e à 

correspondente escolha do melhor enquadramento; por outro, ficaria condicionado 

pelo que aparece no campo de visão captado pela máquina. Isto significa que a 

projecção óptica disponibilizaria os dados visuais, como informação em bruto, tal 

qual ela é reflectida da realidade, para que seja tratada pelo desenhador; ora, fixar 

esses dados sobre a folha de desenho significaria tomar as acções próprias do 

processo de traçar sobre uma projecção — ou seja, assinalar, marcar, decalcar 

formas, por vezes indistinta e indiferenciadamente —, sem grande margem para 

alterar escalas, mudar posições, omitir partes, i.e., sem grande margem para 

compor. É certo que depois deste momento é possível retocar, eliminar ou 

acrescentar elementos ao desenho, mas será sempre um processo que estará 

irremediavelmente vinculado à imagem matriz da projecção. Há portanto, sob este 
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ponto de vista, uma analogia com a exposição fotográfica que, perante um dado 

motivo, capta indistintamente o que está disposto dentro do enquadramento 

escolhido e que, no caso de um desenho construído a partir de uma matriz óptica, 

pode guiar de forma incondicional a marcação da projecção, influenciando tanto o 

modo como o espaço compositivo é organizado, como aquilo que é factualmente 

representado. Mas este cenário explicativo não nos parece, ainda assim, 

inteiramente convincente, pois existe sempre, por contraponto a esta hipótese, 

uma margem de discricionariedade e criatividade no emprego dos meios ópticos 

suficientemente elástica, ao ponto de subverter uma perspectiva, modificar uma 

paisagem ou compor uma vista: a omissão, redução, ampliação, alteração ou 

reposicionamento são operações que podem ser executadas recorrendo à “dupla 

exposição” ou sobreposição e à “colagem” de diferentes projecções de pontos de 

vista ou enquadramentos, o que permite, afinal, uma margem razoável para 

seleccionar e compor os elementos de uma paisagem. 

 Até aqui admitimos cenários mais ou menos especulativos a partir da leitura 

dos dados visuais do desenho relacionáveis com uma eventual mediação óptica, 

sem que tenhamos chegado a qualquer conclusão plausível. Existe, contudo, uma 

terceira característica mais evidente, presente não apenas neste desenho, mas 

igualmente em muitos outros da série dos “pontinhos”, que deve ser observada 

mais atentamente. Essa característica prende-se com a já referida visão telescópica 

e considera-se, agora, não pela distância real dos motivos mais afastados ao seu 

ponto de captação deduzido, mas sim pelo modo como os elementos 

representados no plano de fundo se dispõem espacialmente na folha, o que induz 

um tipo de visão particular. Ao contrário de uma lente convencional (ou, no caso 

concreto, de um sistema de lentes telescópicas), a geometria especular e plana do 

prisma da câmara lúcida permite focar diferentes distâncias simultaneamente.309 

Se em termos de percepção esta característica constitui uma vantagem, ao nível do 

registo pode configurar uma tradução pouco natural pela induzida perca de 

                                                
309

 Ou dito de forma mais correcta, é o olho humano que foca automaticamente os pontos 
observados em diferentes distâncias e instantes, sejam estes vistos ao natural, por intermédio de 
um espelho ou de um prisma. Já no caso de uma lente, a percepção de pontos em diferentes 
distâncias depende da refocagem da objectiva ou da lente. 
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profundidade de campo. Efectivamente, a captação de um motivo mais longínquo, 

“recortado” da realidade pela observação através do prisma da câmara, produz um 

efeito semelhante ao de uma imagem captada por uma luneta ou uma 

teleobjectiva: o espaço parece ficar compactado, com as distâncias radicalmente 

esbatidas e aproximadas, como que projectadas num mesmo plano, sublinhando 

um estranho efeito bidimensional e anti-atmosférico. Este efeito de planimetria ao 

nível do desenho é perceptível pela uniformização de escalas de edifícios muito 

afastados, pela saturação dos recortes da paisagem sobrepostos como que em 

“escamas” e sobretudo pela tendência para horizontalidade das várias direcções 

(vejam-se os detalhes da Fig. 158, em cima). Dir-se-ia, portanto, que há uma 

percepção pouco natural da profundidade na sucessão dos vários planos de fundo, 

característica observada neste desenho e, curiosamente, numa quantidade 

significativa de desenhos da série dos “pontinhos”. Não sabemos se a vista do 

desenho n72 foi captada com o auxílio de um dispositivo óptico. Aquilo que 

sabemos é que a observação de um motivo muito afastado feita através de uma 

mediação óptica é semelhante ao modo como a paisagem urbana está aqui 

configurada. Esta percepção torna-se ainda mais artificial pelo contraste 

acentuado entre o registo próximo do muro, representado em perspectiva 

acentuada e o motivo principal das edificações, longínquas mas paradoxalmente 

aproximadas do observador. Ao contrário do desenho de Herschel, que inclui 

coerentemente elementos próximos e distantes, aqui a unidade espacial parece 

truncada, sincopada a dois níveis elementares de profundidade, como se fosse o 

resultado de uma montagem de dois olhares distintos: a de um plano próximo, que 

funciona como antecâmara para o cenário principal, as edificações longínquas, 

emolduradas pela vegetação da paisagem e tornadas próximas por uma visão 

telescópica. Em suma, aquilo que quando muito podemos defender é que, se é 

possível admitir que a paisagem urbana do fundo possa ter sido delineada com o 

auxílio de uma câmara lúcida, a que é representada no plano mais próximo foi 

claramente desenhada sem uma matriz óptica, provavelmente composta 

directamente à vista ou indirectamente por memória, completado em momento 

posterior, combinado eventualmente alguns elementos de invenção. A própria 

diferenciação dos traçados e do gesto parece indiciar dois modos de registo com 

atitudes diferentes. 



Da Visão Objectiva ao Olhar Subjectivo (I) 

454  

 

Vejamos agora o segundo caso em que a questão da relação entre o lugar e o 

ponto de vista é determinante para entendermos melhor as estratégias de captação 

aqui envolvidas. Comparemos o desenho nº 367 de Herschel [Rome from the 

Pincian Terrace Beyond the Villa Medici], que representa uma vista panorâmica 

sobre Roma vislumbrando-se ao longe o Vaticano e a Basílica de S. Pedro, 

tomada com uma câmara lúcida a partir do terraço do Monte Pincio junto ao 

Pavillon S. Gaetano (antiga morada de Ingres até 1810), com o desenho n110 da 

série dos “pontinhos” [Vue du Vatican], uma vista que também capta à distância o 

mesmo motivo, a partir de um ponto de observação perto do chamado Arco 

Obscuro, num local hoje transformado, ocupado pela Viale del Monti Parioli (Fig. 

159). Tal como no caso anterior, este desenho também será aproveitado por Ingres 

para dois fundos de retratos desenhados, como mais adiante veremos: o de 

Marcotte [N65] e o de Grantham [N177] respectivamente. Tomemos como 

objecto de comparação a representação longínqua da cidade do Vaticano. Apesar 

das tomadas de vista se localizarem em pontos muito distintos, o delineamento do 

Vaticano nos dois desenhos é muito idêntico atendendo às circunstâncias de 

captação. Efectivamente, a cota de observação é praticamente a mesma e, se 

tomarmos como ponto de referência o eixo vertical da cúpula de S. Pedro, é 

possível deduzir que as duas posições estão desviados entre si num ângulo de 23º, 

sendo que a distância entre esta referência e os respectivos locais de captação é de 

2500 metros para o desenho de Hershel e de 2800 para o da série dos “pontinhos”. 

Isto significa que apesar de as duas posições de observação se encontrarem 

afastadas entre si em cerca de 1200 metros, não divergem muito na perspectiva do 

motivo em referência, o que permite um razoável critério comparativo. A Fig. 160 

apresenta um esquema da relação geográfica das posições, detalhes dos dois 

motivos representados e a comparação entre a perspectiva do desenho de Herschel 

e uma fotografia captada sensivelmente nesse mesmo ponto de vista. 

Aquilo que desde logo se faz notar é o facto de que no desenho n110, apesar 

do Vaticano ter sido desenhado de um ponto mais longínquo, se representar este 

motivo como se fosse visto de muito mais perto; o enquadramento, a escala e os 

detalhes das edificações contribuem para essa sensação. Ou seja, constatamos 

mais uma vez o característico efeito telescópico que já havíamos notado no caso 
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F i g .  15 9  — V i s t a  do  Va t i c ano  a  pa r t i r  do  Mon te  P i n c i o  (des enh o  nº3 67  de  J .  He rs che l ,  e m  

c i m a)  e  a  pa r t i r  do  M on te  Pa r i o l i  (d ese nho  n1 10  da  sé r i e  d os  “ pon t i nh os ” ,  e m ba i xo ) ,  

resp ec t i va men te .clix 



Da Visão Objectiva ao Olhar Subjectivo (I) 

456  

 

F i g .  1 60  — À e sq . -  (1 )  v i s t a  de  sa té l i te  co m o  e sque m a  da s  re l açõ es  de  p os i ção  do s  do i s  

dese nho s :  a  p os i ção  1  co r re spon de  ao  l o ca l  de  cap ta ç ão  do  de sen ho  n º367  de  He rs che l  

(ângu l o  v i su a l  a  am are l o ) ;  a  po s i çã o  2  ao  des enho  n11 0  (âng u l o  v i s ua l  a  l a r an j a ) ;  a  e l i pse  

azu l a da  co r re spon de  à  á rea  ob j e c to  de  rep res en ta ção :  o  Va t i c ano .  À  d i r . -  (2 )  r eg i s to  do  

Va t i ca no  ca p t ado  no  ex ac to  l oc a l  d a  p os i ção  1 ,  co m câ mar a  fo tog rá f i ca ;  (3 )  reg i s t o  d o  

Va t i ca no  ca p t ado  po r  He r sc he l  na  pos i çã o  1 ,  co m c âm ara  l úc i da ;  (4 )  re g i s to  do  V a t i can o  

cap tad o  na  po s i çã o  2 .  clx 

anterior, mas agora explorado de uma forma mais intensa. Na realidade, estando o 

ponto de observação para o registo deste desenho situado a uma maior distância 

do seu motivo esperar-se-ia uma silhueta longínqua que sugerisse a sua 

configuração. Em vez disso temos as suas linhas descritas de forma clara e 

sintética. Comparemos, para este efeito, o desenho n110 com duas representações 

da mesma vista captadas precisamente do mesmo sítio: um desenho do artista 

inglês Edward Lear (1812-1888)310 feito em 1840 e uma fotografia anónima do  

                                                
310

 Ilustrador, pintor e poeta inglês, Edwar Lear, foi uma figura singular do seu tempo: 
começou a sua actividade como ilustrador zoológico; em 1837 empreende uma viagem de três 
anos por Itália, publicando na sua sequência os álbuns de ilustrações Views in Rome and its 
Environs (1841) e mais tarde uma obra em dois volumes, Illustrated Excursions in Italy (1846). O 
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F i g .  161  — E m c i m a :  ( 1 )  E dwa rd  Lan e ,  S t  Pe te r ' s  f ro m A rco  O scu ro .  184 0 ;  ( 2 )  A nón i mo ,  Vi a  
de l l ' A rco  O s cu r o .  F o t og r a f i a ,  ca .  1 895 .  E m ba i xo :  ( 3 )  V ue  du  Va t i can  -  n1 10  da  sé r i e  d os  

“pon t i nh os ” ;  (4 )  Re con s t i t u i çã o  da que l a  que  se r i a  a  h i p o té t i ca  e sc a l a  c o r rec ta  da  v i s ta  do  

Va t i ca no  no  fun do  do  des enho  n 110  ten do  c om o  r e fe rên c i a  a  pe rs pe c t i va  da s  du as  

rep r ese n t açõ es  a p re sen ta das  e m  c i ma . clxi 

                                                                                                                                 

desenho aqui apresentado, pertencente à Tate Collection, faz parte do material de recolha dessa 
viagem. Deu aulas de desenho à Rainha Vitória. Quis fazer o registo dos pontos mais 
emblemáticos da costa mediterrânica. Fez viagens à Grécia, Egipto, Índia e Ceilão. Durante os 
muitos Tours que fez, realizava séries de desenhos que depois serviriam de base para os seus 
álbuns de viagem ilustrados (normalmente litografados pelo próprio) ou para trabalhos de 
aguarelas e pinturas, aos quais chamava topografias. No género literário ficou conhecido pelos 
poemas de humor e absurdo; The Book of Nonsense (1846) foi o seu título mais popular. 
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local, datada dos finais do Séc. XIX (Fig. 161). Estes dois últimos registos 

informam-nos de uma maneira mais precisa aquela que seria a verdadeira 

disposição espacial da perspectiva obtida a partir deste ponto de vista. É, pois, 

notória a manipulação dos dados perceptivos que o desenho n110 evidencia: uma 

aproximação artificial do motivo principal com o intuito de, talvez, não diminuir a 

grandeza do Vaticano ampliando a sua escala; ou seja, sacrifica-se a veracidade da 

perspectiva em favor da clareza e legibilidade do actor principal desta vista que, 

de outro modo, se perderiam. A comparação com o desenho de Herschel sublinha 

esta diferença: neste, Herschel desenha o remoto Vaticano, quase que perdido na 

paisagem de Roma, respeitando as escalas relativas em função das distâncias. Da 

observação detalhada dos delineamentos do Vaticano de Herschel e da sua 

comparação com a fotografia tirada do mesmo ponto de vista do desenho (Fig. 

160 à direita) constatamos o registo fiel e rigoroso deste, ainda que a sua leitura, 

quando integrada na globalidade da imagem, se confunda indiferenciadamente na 

imensidão do panorama e nos restantes elementos representados. Por conseguinte, 

esta subversão espacial na forma de representar a estrutura de edifícios integrada 

na paisagem, tal como acontece no desenho n110, produz um estranho paradoxo: 

o efeito ilusório de aproximação dramática, apesar de enganador, torna mais 

verídica a descrição; um truque que torna mais visível, pelo ganho informativo, 

aquilo que de outra forma se perderia indistintamente na paisagem. Ora, o que 

esta constatação coloca como interrogação legitima é a questão sobre a eventual 

intervenção ou a necessidade do auxilio de meios ópticos num desenho que usa 

este tipo de estratégias. Parece haver aqui uma contradição imediata entre a 

verdade de uma imagem de matriz óptica e a falsidade de uma imagem 

artificialmente composta. Talvez a questão deva ser reformulada em termos de 

veracidade e verosimilhança. Como é evidente, na representação, nem sempre 

uma imagem verdadeira traduz uma sensação verídica, nem tão pouco uma 

imagem falsa pressupõe incorrecção ou engano. Aliás, verdade e falsidade são 

assuntos muito escorregadios quando falamos de imagens e os artistas, melhor 

que ninguém, sabem disto. A questão é, portanto, inconsequente já que 

independentemente das ferramentas ou meios usados é possível criar aparências, 

ilusões ou artifícios altamente verosímeis. Por outro lado, o uso da óptica no 

desenho apesar de visar a verosimilhança não constitui por si só um garante de  
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F i g .  16 2  — Aná l i se  c o mpar a t i va  d a  d i s t r i bu i ç ão  e spa c i a l  do s  e l e men to s  e m dua s  

pe rs pe c t i va s  ob t i das  d o  me sm o  pon to  de  v i s t a :  e m c i m a ,  u ma  rep res en ta ção  ca p t ada  c om  

uma  câ mar a  fo tog rá f i c a  e  em  b a i xo ,  u ma  r ep r ese n t açã o  c ap t ada  c om  u ma  câ mar a  l úc i d a .clxii 

verdade. Observe-se a este propósito o próprio exemplo do desenho nº367 de 

Herschel. Como é seu apanágio, Herschel apresenta-nos uma vista captada por um 

observador colocado num ponto tal, com as coordenadas de visão tais que, 

indubitavelmente, teriam de produzir esta perspectiva. O seu espírito descritivo 

vai ao ponto de anotar, não apenas os detalhes de todos os elementos significantes 

que aparecem no seu campo de visão como também as indicações relativas ao 

ângulo de visão e ponto de vista.311 Como se nos quisesse assegurar que quem se 

                                                
311

 No seu caderno (Herschel 1865) o ponto de observação (o prisma) está rigorosamente 
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colocar neste ponto de vista preciso, com estas coordenadas específicas, tem 

garantidamente esta visão que nos apresenta no seu desenho. Se compararmos 

uma fotografia que configura exactamente esta mesma perspectiva verificamos, 

contudo, um dado curioso (Fig. 162). Descontando já uma compensação relativa à 

distorção das lentes da câmara fotográfica, observamos na fotografia ainda assim 

um desvio que vai muito além deste padrão espectável: verificamos que na parte 

central do desenho de Herschel a posição onde deveriam situar-se os contornos 

doVaticano, de acordo com a perspectiva comparada da fotografia, aparece 

claramente desviada para o lado direito.312 Será isto possível, num espírito de 

alguém tão preciso quanto Herschel? Acreditamos que sim. O que prevaleceu 

aqui, em nossa opinião, foi a preferência por um critério estético na organização 

compositiva da vista sobre um critério de precisão ou de verdade na sua 

representação. O Vaticano, enquanto motivo principal da representação deve 

situar-se ao centro, sublinhando o seu destaque ao marcar a simetria na 

composição. 

 

Terminamos esta secção com a comparação entre a representação do 

Vaticano no desenho n110 e quatro desenhos da mão de Ingres com o mesmo 

motivo: apontamentos esboçados, feitos à vista, com uma displicência pouco 

expectável no trabalho deste autor (Fig. 163). O último desenho (n116), que 

representa a Praça de S. Pedro vista por entre a colunata de Bernini, tráz uma 

inscrição enigmática que já atrás referimos: “faire des motifs / pour en demander 

par / suite des dessins”. “Fazer os motivos para pedir depois os desenhos”? Pedir?  

                                                                                                                                 

referenciado: situa-se a 33 cm numa vertical sob a folha, a 8,4cm da margem de baixo e a 13,8cm 
da margem lateral esquerda. 

312
 Sublinhe-se que ambas as imagens  — a da fotografia e a do desenho de Herschel — 

coincidem na dedução do mesmo “ponto de vista” ou na posição do observador que origina ambas 
as perspectivas. Se, por hipótese, o fotógrafo se deslocasse mais para a esquerda por forma a que o 
alinhamento do Vaticano se apresentasse no centro da fotografia, a relação perspéctica dos 
elementos representados nas margens laterais da fotografia e do desenho — os campanários da 
igreja de S. Giacomo in Augusta, à esquerda e as cúpulas das igrejas de Santa Maria dei Miracoli 
e de Santa Maria Montesanto, à direita, respectivamente — apresentar-se-iam substancialmente 
diferentes. Logo, o ponto de observação que determina as duas perspectivas é praticamente 
coincidente. 
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F i g .  163  —  V i s ta s  d o  Va t i cano :  n1 10 ,  n113 ,  n1 12 ,  n115  ( de t a l he s )  e  n11 6 .  clxiii  

A quem? O que significa “fazer os motivos”? Significa fazer esquiços como este? 

E quem faz os motivos? O próprio Ingres, tal como este próprio esquiço parece 

querer fazer lembrar? Os esquiços ou motivos, serão indicações do ponto de vista 
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e do enquadramento do lugar em causa para guiar um suposto colaborador 

encarregue de fazer os desenhos acabados a partir deles? Ou serão uma nota 

mnemónica para mais tarde Ingres adquirir desenhos com vistas semelhantes no 

mercado de ilustrações vedutistas de Roma? Ou serão o primeiro levantamento do 

motivo, um ensaio para mais tarde ele próprio trabalhar neles na elaboração de um 

desenho mais definitivo, eventualmente usando uma ferramenta mais precisa de 

registo, como por exemplo, uma câmara lúcida? Julgamos que qualquer uma 

destas hipóteses têm fundamento no contexto do percurso de Ingres neste período 

de 1806-1820. Mas se nos esquiços do Vaticano de Ingres o delineamento da 

arquitectura do Vaticano é claramente diferente da do desenho do putativo 

“mestre dos pontinhos”, já a anotação da paisagem envolvente revela afinidades 

suspeitas. Na realidade, aquilo que vemos no traçado do campo, na anotação de 

folhagens e de muros, ou no gesto dado aos relevos e solos em muitos desenhos 

da série dos pontinhos revela aquilo que acreditamos ser a mão de Ingres. Mas 

este será um ponto retomado mais adiante. 

 

Em suma, se a conclusão parece apontar para um cenário certo quanto à 

utilização de uma ferramenta óptica nos desenhos do “mestre dos pontinhos” — 

seja ele Ingres ou um desenhador desconhecido —, quanto ao tipo de dispositivo 

específico usado, os argumentos tendem a um quadro mais inconclusivo. 

Dependendo, pois, da experiência do desenhador, da sua técnica perante um dado 

instrumento ou mesmo de alguma condicionante específica de captação, a 

marcação prévia de pontos como marcadores de posição para o delineamento de 

contornos elementares constitui um procedimento que neste caso, nos parece 

credível, usando quer uma câmara obscura, quer uma câmara lúcida. Contudo, a 

nossa inclinação pende para a câmara lúcida pelos seguintes motivos: (i) era a 

novidade deste período, em franca adesão por uma vasta comunidade de artistas e 

vedutistas,313 a qual representava uma alternativa prometedora relativamente à já 

conhecida câmara obscura e que, portanto, despertaria um interesse acrescido na 

sua experimentação; (ii) é uma ferramenta muito mais prática e versátil de usar 

                                                
313

 Veja-se sobre este argumento Fiorentini 2006a. 
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que a câmara obscura em situações de levantamento en plain air; (iii) o método de 

marcação prévia de pontos, fixando primeiro o registo essencial das estruturas 

arquitectónicas, parece-nos mais adequado e eficaz usando esta ferramenta para a 

combinar com o acabamento do desenho à vista desarmada; (iv) o levantamento 

sistemático numa série de desenhos feitos num álbum encadernado na posição 

horizontal, em formato de paisagem, é de manuseamento mais adequado ao uso da 

câmara lúcida.314 

Esta último confronto entre os esquiços e os desenhos dos “pontinhos” 

parece-nos suficientemente elucidativos para considerarmos um aspecto de 

reflexão ainda não explorado no debate em torno das vedute, a propósito da 

relação entre precisão e óptica. 

 

 

A óptica, a perspectiva e a ilusão da precisão 

Feita esta revisão sobre o eventual procedimento de registo recorrendo a lentes ou 

prismas, coloca-se-nos uma questão fundamental: trará, afinal, o recurso à óptica 

uma garantia de realismo? A questão é tanto mais pertinente se atendermos à 

relação nem sempre evidente (por vezes até paradoxal) entre a utilização da óptica 

na construção das imagens da série dos “pontinhos” e a promessa de fidelidade 

com que supostamente as representações. Esta questão vem a propósito de um 

artigo que lança o mote para o tópico da nossa próxima indagação. 

Em toda a literatura dedicada a Ingres, anterior a Vigne, só por uma ocasião 

muito pontual é referida uma comparação entre o registo preciso destes desenhos 

de vistas romanas e o registo fotográfico obtido por uma câmara. Trata-se de um 

pequeno artigo de John Rewald (1943) intitulado “Ingres and the Camera”. De 

forma muito sumária, Rewald dá-nos notícia do esforço de Ingres para a descrição 

                                                
314

 Tendo a medida do lado maior das folhas desta série cerca  de 23,7 cm (o lado dominate do 
formato de paisagem) e — no caso do uso de uma câmara obscura de projector — tendo o caderno 
de se colocar na zona central da projecção com as páginas abertas, significa, portanto, que o plano 
de projecção onde assentaria o caderno teria de ter medida de manejo útil cerca de 75 cm de 
largura, o que dá uma área total que deduz um volume que nos parece já bastante grande para um 
dispositivo que se desajaria o mais portátil possível. 
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factual da paisagem urbana de Roma, sublinhando as semelhanças próximas entre 

o olhar preciso denotado em sete vistas desenhadas pelo artista e a sua 

correspondência com cinco fotografias modernas dos locais representados, sem 

tão pouco, porém, levantar qualquer questão sobre um eventual uso de uma 

câmara, como o título do seu artigo pareceria sugerir.315 Não deixa de ser curioso 

que o título do texto que marca o início das investigações de Hockney — “Did 

Ingres use a Camera?” (1999) — contenha em si a pergunta que aparentemente se 

poderia insinuar no título de Rewald. Independentemente da heterogeneidade e 

número limitado dos desenhos escolhidos, bem como da justeza questionável dos 

exemplos fotográficos que Rewald selecciona para ilustrar a sua exposição, a 

mensagem que se retém do seu artigo é a de que o olhar de Ingres nestas vedute é, 

em suma, equiparado a um olhar fotográfico. Ou seja, a ideia é a de que o olho de 

Ingres é como uma câmara, o que equivale a dizer que os seus desenhos são tão 

fieis quanto fotografias. 

 

Incidentalmente, a relação de Ingres com a fotografia e com a sua tecnologia 

foi desde logo incorporada no seu trabalho, ainda que nem sempre de forma 

abertamente assumida — (recorde-se que a fotografia surge cerca de trinta anos 

mais tarde, após a execução destes desenhos). Ingres aproveitou desde logo as 

potencialidades da fotografia e não hesitou em usar o novo meio de diferentes 

formas. Daniel Ternois documenta as circunstâncias precisas da utilização da 

fotografia no trabalho de Ingres, pouco depois da sua implementação generalizada 

a partir de 1850, quando o artista era já um nome consagrado: (1) como 

instrumento de registo para conservar a recordação das suas obras que saíam do 

atelier; (2) como recurso para monitorizar a evolução de um trabalho, fixando 

“provas de estado” no decurso de uma pintura; (3) como ferramenta para efectuar 

                                                
315

 O título é enganador, mas o sub-título recoloca-lhe o sentido: “Ingres and the Camera: Two 
Precisionists look at Rome”. Os desenhos mencionados são dois retratos com fundos (N51 e N74) 
e cinco vedute (n28, n33, n63, n73 e n89); Refira-se que os exemplos escolhidos são demasiado 
escassos e atípicos: o desenho N74 é muito provavelmente uma cópia de um retrato desaparecido; 
os desenhos n63 e n89 não são sequer mais tarde atribuídos a Ingres, nem por Naef, nem por 
Vigne (este último não reconhece aliás nenhum dos desenhos mencionados por Rewald como 
sendo de Ingres).  
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reduções de pinturas; (4) como auxiliar para guiar um gravador na execução de 

um desenho intermédio entre um quadro e uma estampa; (5) como forma de 

publicitar a pessoas do seu círculo de interesses as suas últimas criações.316 Ainda 

assim, Ternois defende que, apesar de Ingres se ter servido da fotografia, 

aparentemente tal facto não o terá influenciado na sua estética e pouco modificou 

nos seus métodos de trabalho. Mas esta relação com o novo médium tecnológico 

prova como Ingres nunca hesitou em servir-se das ferramentas mais adequadas — 

incluindo um dispositivo óptico como a câmara fotográfica — para resolver 

questões práticas do seu trabalho. Não deixa de ser curioso, contudo, que o artista 

tenha sido dos primeiros signatários em duas petições contra esta nova 

tecnologia.317  

 

Mas o exercício de nivelar os padrões de precisão fotográfica aos de 

fidelidade ou verosimilhança de uma representação gráfica pode, contudo, 

revelar-se inconstante ou relativo: desde logo porque, por um lado, são conhecidas 

múltiplas contingências inerentes ao médium fotográfico que comprometem a 

verosimilhança e legibilidade das representações, introduzindo factores de 

distorção da realidade; tal como, por outro lado, porque existem igualmente por 

parte do desenhador opções de registo de natureza autográfica, descritiva ou 

mesmo artística que, omitindo ou modificando os dados de uma vista, contribuem 

para uma maior fidelidade, clarividência ou ganho informativo no modo como 

esta é representada. Seguramente os olhos de uma câmara e os olhos de um 

desenhador vêm coisas diferentes, sem que haja necessariamente uma prevalência 

de precisão ou fidelidade de um sobre o outro. Ainda assim, feita esta ressalva, 

uma das vantagens da fotografia é a de apresentar de forma automática a estrutura 

perspéctica de um determinado campo visual funcionando, por isso, como um 

indicador relativamente padronizado sobre a correcção aparente de uma 

                                                
316

 veja-se Ternois 1997. 

317
 A primeira petição data de 1852 e a segunda de 1862. A contestação à fotografia tem como 

causa a reacção de uma classe profissional, a dos gravadores e litógrafos, que viam o seu metiér 
ameaçado com a aplicação da nova tecnologia à reprodução de obras de arte, um exclusivo que até 
à data era seu. Veja-se sobre este ponto e sobre o uso da fotografia por Ingres, Mondenard 2006. 
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determinada representação gráfica construída de acordo com as leis da 

perspectiva. Esse exercício pode, portanto, ser ensaiado no caso destas vedute, a 

propósito de uma eventual equivalência entre uma estrutura óptica e uma estrutura 

perspéctica.318 Para o efeito procedemos a uma revisão de grande parte dos 

desenhos de paisagens romanas no sentido de os comparar com registos 

fotográficos dos locais em causa. Esse exercício foi largamente condicionado 

pelos dois factores principais que determinam esta equação: a escolha do mesmo 

objecto e do mesmo ponto de vista. Assim, no que toca à primeira condicionante, 

os locais representados nos desenhos deveriam manter a mesma aparência física 

dos representados nas fotografias. A primeira constatação com que nos deparámos 

é a de que são raros os locais que mantêm o mesmo aspecto físico ou visual 

devido ao desaparecimento ou modificação de edifícios, topografias e lugares ao 

longo do tempo (por esse motivo recorremos na medida do possível às fotografias 

mais antigas para que eventuais alterações causassem o menor impacto na 

comparação). A segunda condicionante — escolher fotografias captadas num 

ponto de vista o mais aproximado possível com a perspectiva do desenho 

correspondente — revelou-se ainda mais exigente, não só pelo mesmo motivo 

atrás citado, como pela própria existência de exemplares que cumprissem este 

critério. Estas dificuldades obrigaram, sempre que possível, a recorrer em 

complemento à análise comparativa de pinturas ou desenhos dos mesmos motivos 

feitos por outros autores no sentido de enriquecer a nossa avaliação. No final, 

julgamos que as várias representações gráficas comparadas nos permitem 

estabelecer um juízo mais preciso sobre eventuais características ópticas comuns 

entre registos de diferentes naturezas. Conseguimos, pois, seleccionar três  

                                                
318

 Considerando as condições ditas normais de uma lente fotográfica (i.e., uma objectiva de 
50mm, equivalente ao ângulo útil normal do cone visual do olho humano; uma abertura de 
diafragma que permita uma ampla profundidade de campo, evitando fenómenos de desfocagem; 
uma qualidade óptica que permita uma nitidez de imagem sem aberrações e ruídos visuais; bem 
como as restantes variáveis relativas à velocidade de exposição, sensibilidade do filme, iluminação 
do objecto ou impressão de provas), podemos considerar numa imagem obtida por meio 
fotográfico uma correspondência entre a estrutura geométrica deduzida das leis da óptica e a 
mesma estrutura deduzida dos princípios da perspectiva linear. Sobre este assunto veja-se Bartrina 
1996, onde se apresenta de forma exaustiva e sistemática as semelhanças e equivalências entre os 
dois sistemas. 



                                                                                                                                                                                             Na sombra de Ingres: Portraits e Vedute. 

467 

 

F i g .  16 4  — V i s ta  d a  P i a z za  de l l a  T r i n i tà  de i  Mon t i . (d e senh o  n33 ) .  Co mpa raç ão  en t r e  t rês  

reg i s to s  do s  me sm os  mo t i v os ,  no  me s mo  l o ca l :  u ma  f o t og ra f i a  (1 856 ) ,  u ma  de ta l he  da  v edu ta  

n33  e  u m de t a l he  d o  fun do  do  r e t ra to  de sen hado  N 236  ( 1 819 ) .clxiv 

exemplos de imagens de fotografias e desenhos em que os mesmos objectos ou 

motivos são representados de forma muito aproximada.  

 

Tendo como referencial a veduta n33 (segundo Vigne desenhada em data 

anterior a 1816),319 a Fig. 164 mostra-nos (em baixo) a comparação de três 

                                                
319

 Vigne não atribui a autoria deste desenho a Ingres, mas ao mesmo artista anónimo autor de 
uma série de pequenos desenhos aguados de várias vistas dos jardins da Villa Medici e que o 
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perspectivas com pontos de vista semelhantes que enquadram parcialmente o 

mesmo motivo: uma fotografia tirada anos mais tarde (em 1852), mas sem 

grandes alterações do local, o respectivo enquadramento no desenho n33 e um 

detalhe que lhe serviu de modelo e que aparece no fundo do retrato de Mme. 

Bénard de 1819 [N236] (ver mais adiante Fig. 190) mostram-nos a escadaria e 

pórtico da igreja de Trinità dei Monti e, mais ao fundo, o palácio da Villa Medici. 

Apesar da identificação imediata do local e dos edifícios nas três versões, 

adivinham-se diferenças significativas ao nível da representação. Na fotografia 

são evidentes, desde logo, as contingências relativas ao médium óptico: ângulo 

visual expandido, distorcendo a perspectiva e alongando a profundidade de 

campo, perca de detalhe por alto contraste e diminuição acelerada da escala. Por 

seu turno, o desenho n33 denota um procedimento mais preocupado em descrever 

a geometria essencial das estruturas arquitectónicas em detrimento da sua 

estrutura pespéctica. Subentende-se aqui uma opção descritiva de natureza 

estilística que se estende igualmente ao modo como os diferentes elementos são 

encenados: o exagero na dimensão da escadaria, uma aproximação artificial do 

palácio da Villa Medici, aumentando a sua escala ou a tendência para arrumar 

espacialmente as formas em linhas ortogonais paralelas às margens da folha. 

Trata-se mais, portanto, de uma descrição espacial e topológica dos vários 

elementos individualmente considerados do que da sua representação óptica. Em 

contraponto, no motivo do fundo do retrato de Mme. Bénard, existem diferenças 

notórias corrigidas pela própria mão de Ingres, sobretudo na alteração na unidade 

perspéctica do conjunto que, no desenho original, parece não estar totalmente 

assumida. Pode-se legitimamente contrapor que as diferenças perspécticas entre 

desenhos e fotografia são sobretudo decorrentes de imagens originadas por pontos 

de vista distintos. Efectivamente, os desenhos subentendem a captação do 

conjunto a partir de um ponto de vista muito mais afastado (hoje ocultado por um  

                                                                                                                                 

mesmo apelida de “maître dês jardins de la Villa Medicis” (Vigne 1995a, p.543). Apesar da 
aplicação de aguada neste desenho, acreditamos contudo que o registo revela características 
gráficas muito mais próximas dos desenhos da série dos “pontinhos” do que de qualquer outra. 
Acreditamos, portanto, que se trata da mesma mão que desenhou as folhas da série do “caderno 
dos pontinhos”.  
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F i g .  16 5  — Q u a t ro  ve r sõe s  pa ra  o  mes mo  pon to  de  v i s t a  (Ve du ta  de  S .  T r i n i t t á  de i  Mon t i  e  

V i l l a  Me d i c i ) :  1 -  F ra nço i s - Ma u r i t i u s  G rane t ,  1 808 ;  2 -  Ch r i s t o f fe r  W i l h e l m Ec ke r sbe r ,  18 13 - 16 ;  

3 -  G i a mba t t i s ta  B as s i ,  1 824 ;  4 -  Ipp o l i t o  Ca f f i , ca .185 0 -6 0  (? ) .clxv 

edifício e, portanto, inacessível).320 Ainda assim, o desenho n33 revela suficientes 

problemas ao nível da estrutura “óptica” ao ponto de levarem Ingres a proceder a 

alguns ajustes na sua passagem para o fundo do retrato de Mme. Bénard. Esses 

problemas são tanto mais evidentes, se compararmos o desenho com as várias 

imagens existentes do mesmo motivo. As vistas em torno de Trinittá dei Monti 

são das mais pitorescas e das mais representadas pelas legiões de artistas que 

passaram por Roma. Um facto extraordinário para o nosso caso concreto é o de 

que dispomos de pelo menos 4 pinturas — 4 versões muito descritivas, feitas por 

artistas diferentes e pintadas em datas distintas — com perspectivas e 

                                                
320

 O ponto de vista situa-se algures na confluência da praça de Trinità dei Monti com o início 
da Via  Gregoriana, rua onde Ingres passou a viver desde 1810, após o termo da sua pensão na 
Académie de France. Sobre este ponto veja-se Lapauze 1911, p. 114. 
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enquadramentos praticamente iguais, captadas exactamente do mesmo ponto de 

vista, coincidente, aliás, com o ponto de vista dos desenhos de Ingres (veja-se Fig. 

165). Em termos de datação, a primeira pintura, do seu amigo Granet e a segunda, 

do pintor escandinavo Eckersber, são as mais próximas da execução do desenho 

(1808 e 1813-16, respectivamente); as pinturas dos vedutistas italianos Bassi e 

Caffi são posteriores (1824 e 1850-60 (?), respectivamente). Aquilo que podemos 

constatar é que, apesar da passagem do tempo, apesar das eventuais alterações 

topológicas,321 apesar da execução por diferentes mãos, a imagem do conjunto é 

extremamente semelhante: a mesma distribuição de massas, a mesma perspectiva 

dos edifícios, as mesmas escalas, os mesmos alinhamentos, a mesma estrutura 

“óptica”. Ou seja, esta é, inequivocamente, a perspectiva ou a imagem correcta 

que um observador tem daquele local preciso; e esta deveria ser, a fortiori, a 

perspectiva que o desenho n33 deveria revelar para estar em conformidade com a 

estrutura óptica de alguém que observa aquela vista daquele local. 

O segundo exemplo refere-se ao desenho n34, pertencente ao “caderno dos 

pontinhos”, captado de um local próximo do da veduta anterior e cujos motivos se 

repetem no fundo do retrato desenhado do conde Adolphe de Landos de 1812 

[N83] (ver mais adiante Fig. 185): os motivos incluem o nicho com pórtico de S. 

Sebastianello, a escadaria com o mesmo nome, o obelisco Salustiano e a vista 

parcial das torres sineiras da igreja de Trinittá dei Monti. As fotografias actuais do 

mesmo local permitem-nos constatar que os objectos representados permanecem 

os mesmos na sua aparência apesar de, tal como no exemplo anterior, não ser hoje 

possível captar esta perspectiva do mesmo ponto vista devido a uma modificação 

radical da topografia do sítio. Apresentamos, contudo, três desenhos com datas 

não muito distantes do desenho dos “pontinhos”, contendo os motivos em causa e 

que, apesar de captados em orientações e ângulos distintos, nos permitem ter uma 

visão de conjunto da disposição dos vários elementos arquitectónicos no espaço e 

uma ideia aproximada do local onde o desenhador se terá posicionado para obter o 

ponto de vista subentendido no desenho n34. As fotografias possibilitam-nos,  

                                                
321

 Não significativamente detectáveis, mas que apenas se poderiam cingir à vegetação 
envolvente, à eventual modificação da igreja de Trinittà dei Monti, em virtude das obras de 
restauro ocorridas em 1816 da responsabilidade de Mazois ou às casas anexas. 
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F i g .  1 66  — E m c i ma :  (1 )  a  v edu ta  n 34 ;  ( 2 )  d ese nho  con te mpo rân eo  do  m es mo  l oca l  po r  au to r  

des conh ec i d o ;  ( 3 )  des enho  de  S .  Pe rc y  de  1 812 ;  (4 )  de s enho  de  Ed mo nd  Du  So m mer a rd  de  

1840 .  Ao  m e i o :  d uas  fo tog ra f i as  a c t ua i s  do  l o ca l .  E m  ba i xo :  t rê s  de ta l he s  do  des enh o  

n34 .clxvi 

além disso, a confirmação de algumas debilidades observáveis neste desenho, 

nomeadamente ao nível da consolidação e unificação perspéctica do conjunto. 
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Repare-se no modo impreciso e atabalhoado do desenho das curvas do pórtico e 

dos arcos do nicho; repare-se na rigidez das linhas rectas das torres contrastando 

com alguma indecisão das linhas curvas; repare-se na simplificação apressada da 

escadaria. Mais ainda do que no desenho anterior, existe neste uma prevalência 

pela representação dos vários objectos arquitectónicos individualmente recortados 

da sua envolvência espacial e como que colados numa composição forçadamente 

ortogonal; repare-se na sensação de desarmonia na relação de escala dos vários 

elementos; repare-se na opção de submeter algumas direcções convergentes em 

modo paralelo, conferindo a todo o conjunto a aparência tensa e artificioso. Na 

realidade, nada aqui revela uma aparência óptica. O que não deixa de ser perplexo 

é que quando Ingres faz uso deste desenho para o reproduzir no fundo do retrato 

de Landos, altera muito pouco desta aparência seca e rígida, limitando-se a uma 

transcrição quase literal das imprecisões assinaladas. 

 

Um terceiro caso refere-se à comparação entre o desenho n80 (já 

anteriormente analisado) também da série dos pontinhos e uma fotografia com a 

mesma vista da fachada da Igreja de S. Clemente (Fig. 167). As diferenças entre 

os dois registos são subtis mas reveladoras. A disparidade mais evidente no 

desenho é observável na desproporção dos elementos da fachada no que toca à 

altura demasiado alongada da arcada do nível térreo relativamente ao pórtico 

superior. A comparação com o objecto real registado na fotografia permite 

constatar desde logo essa distorção. Evidentemente que a questão que 

imediatamente se coloca é esta: será um desenho construído com o auxílio de uma 

câmara obscura ou câmara lúcida, como temos suposto, compatível com um 

desajuste estrutural tão evidente? A presença de múltiplos pontos que parecem ter 

uma função de mapeamento no processo construtivo das edificações faria admitir 

o auxílio de um dispositivo óptico. Como acomodar, então, uma tal incongruência 

entre este registo e aquele que supostamente deveria resultar do uso de tais 

dispositivos? A  única explicação plausível é a de que o autor quis 

deliberadamente alterar essa relação proporcional, seja por motivos compositivos,  
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F i g .  1 67  — 1 -  V edu ta  n80  rep res en tand o  a  fa cha da  da  I g re j a  de  S .  C l e men te  v i s t a  do  á t r i o ;  

2 -  U ma  f o t o  de  18 65  do  me s mo  m o t i vo  cap tad a  sen s i ve l men te  n o  m es mo  po n t o  de  v i s ta ;  3 -  

man i pu l a ção  da  p e rs pe c t i va  e  p r opo rçõ es  da  fo to  an t e r i o r  p o r  f o r ma  a  ap rox i ma r- se  da  

con f i gu ra ção  do  d ese nho  n8 0 .clxvii 

estéticos ou outros.322 Contudo, os motivos destes desajustes podem também, em 

parte, ser explicados por outro facto. A comparação com a fotografia apresentada 

permite constatar que o desenho revela uma construção que combina dois pontos 

de vista distintos. Efectivamente, a fachada é captada de um ponto central com o 

observador colocado numa posição frontal face a esta (daí as respectivas linhas 

paralelas), ao passo que as colunatas laterais e a torre sineira são captadas com o 

observador deslocado para o lado direito, numa posição ligeiramente obliqua em 

relação à fachada (tal como aparece no exemplo fotográfico que apresentamos). 

Estamos, portanto, perante uma imagem ambígua, com pontos de fuga, 

proporções e alinhamentos desajustados, resultantes da colagem de duas 

                                                
322

 Nada, aliás, que constitua uma novidade, se tivermos presentes o mesmo tipo de 
procedimento em muitas das vedute de Canaletto. 
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perspectivas, provavelmente numa tentativa de conciliar um compromisso entre 

uma ideia de estabilidade na representação da fachada e o ganho informativo na 

representação dos restantes elementos pela deslocação lateral do observador. A 

manipulação que fizemos da fotografia original — distorcendo as proporções dos 

elementos da fachada e colocando-os numa perspectiva frontal ao observador —

que, para comparação, colocamos por baixo, pretende ilustrar esta alteração da 

realidade factual subjacente no procedimento do registo do desenho.  

Aquilo que, enfim, pretendemos salvaguardar é que o atributo da precisão 

associado a estes desenhos não deve ser evocada como um argumento que, por si 

só, indicie um eventual uso da óptica,323 não só porque genericamente uma coisa 

não é condição de outra, mas também porque, como vimos nestes casos, esse 

declarado atributo de precisão é ilusório.  

 

 

O olho, a mão e a mente 

Chegamos, finalmente, ao cruzamento de todas as vertentes do problema que está 

aqui em reflexão. Se os desenhos parecem atestar as suspeitas da utilização de 

uma máquina óptica na sua factura, será o seu autor, o dito “mestre dos 

pontinhos” na realidade Jean-Auguste-Dominique Ingres? Colocado de outra 

forma: teria um autor como Ingres usado efectivamente um procedimento destes? 

Por um lado, a questão recoloca o problema da atribuição. Mas por outro, 

questiona também, no âmbito do que será espectável esperar no trabalho de 

Ingres, o confronto entre o olho artificial e o olhar natural, a mão assistida pela 

ferramenta ou o gesto livre e, no fundo, a mente que pensa o registo do desenho, 

que interpreta, constrói, sintetiza, compõe. 

Analisemos os argumentos evocados por Vigne para refutar a autoria destes 

desenhos a Ingres. Para além dos já referidos “pontinhos” que indiciam o recurso 

à câmara obscura, e que Vigne refuta liminarmente em Ingres, as características 

de natureza estilística são em definitivo aquelas que mais pesam. E, de facto, 

encontramos invariavelmente nas folhas de Montauban perplexidades que podem  
                                                

323
 Como sugere, por exemplo, Fleckner (veja-se infra, nota 295). 
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F i g .  168  — E r r os  de  r ep r ese n t aç ão  e m a l gun s  de senh os  das  s é r i e s  de  v edu te .  De ta l h es  do s  

dese nho s :  1 -  n1 06 ;  2 -  n1 08 :  3 -  n 102 ;  4 -  n 102 ;  5 -  n97 ;  6 -  n97 ;  7 -  n 107 ;  8 -  n106 ;  9 -  n98  

( i n t eg r a l ) ;  10 -  n 81 .clxviii 

sustentar essa posição. Em traços gerais, podemos testemunhar aqui e ali um 

carácter cru e tosco de certos delineamentos, um desejo exageradamente 

descritivo de alguns motivos em desfavor de uma mais espectável síntese gráfica 

e, sobretudo, a observação de constrangimentos, ingenuidades ou desleixos na 

representação de arquitecturas e edifícios, evidenciados por vários erros grosseiros 
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na construção de elementos em perspectiva, não habituais no espírito preciso de 

Ingres. Se as vedute dos “pontinhos” foram executados com o recurso a um 

dispositivo óptico então, paradoxalmente, existem alguns desenhos que contêm 

sinais de imprecisões que podem igualmente falar contra esta tese. Em boa 

verdade encontramos um conjunto de desenhos desta série que estão repletos de 

erros de representação elementares. Os erros não são imediatamente evidentes, 

mas um olhar mais demorado percebe incongruências dissonantes com o resto do 

conjunto, sobretudo em pequenos pormenores. A Fig. 168 ilustra uma série de 

exemplos de diversos desenhos onde estes erros são mais visíveis: desde 

delineamentos grosseiros, conferindo uma certa ingenuidade no tratamento dos 

detalhes, até a atropelos básicos das regras de perspectiva, com direcções em 

pontos de fuga divergentes, formas fracturadas da sua unidade de conjunto ou 

escalas desenquadradas, compostas por pontos vista de distintos. Talvez o 

exemplo que melhor ilustra esta dialéctica seja um pequeno croqui que Ingres terá 

desenhado pouco tempo após a sua chegada a Roma como pensionista. Ingres  

 

 

F i g .  1 69  — “ Ma cha mb re  à  Sa n t  G ae tano ”  ( n30 ) .  Seg und o  F l ecne r  (2 001 ) ,  um a  re p re sen ta ção  

i n t i m i s ta  d o  e sp aço  d om és t i c o  do  a r t i s t a ,  r ec o r r endo  a  u ma  pe rs pec t i va  su b j ec t i va . clxix 
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escreveu nele: “Ma chambre à Sant Gaetano” (Fig. 169).324 Apesar da inscrição, 

é de facto difícil aceitar este croqui tão ingénuo como um produto de Ingres. Mas 

se estas características são, enfim, um dos argumentos de Vigne para banir uma 

parte considerável de desenhos do museu de Montauban da obra de Ingres, nunca 

é demais relembrar a função mnemónica e documental, e o carácter operativo e 

descomprometido de muitos destes trabalhos. E a mesma atitude, julgamos, pode 

ser extrapolável para a série do “caderno dos pontinhos”. O cuidado um tanto ou 

quanto displicente no tratamento de alguns detalhes revela uma abordagem muito 

subjectiva e um empenho livre do escrutínio do público, entendido na lógica de 

um trabalho privado, meramente exploratório e transitório que já atrás referimos 

pode, também neste caso, justificar algum carácter tosco e negligente ao nível de 

certos aspectos construtivos da representação. Características, aliás, observáveis 

igualmente em muitos dos croquis de Montauban indubitavelmente atribuídos à 

mão de Ingres (vejam-se, por exemplo, os croquis da Basílica de S. Pedro da Fig. 

163). 

 

Mas se é verdade que todos estes pontos débeis são reconhecíveis em 

algumas páginas, em contrapartida, podemos também testemunhar traços típicos 

de um Ingres, como por exemplo na vivacidade e espontaneidade do desenho de 

muros, vegetações e acidentes de terreno, revelando características reconhecíveis 

no gesto rápido do seu traço. Serão, portanto, os argumentos suficientemente 

conclusivos para que se assuma aqui uma posição definitiva? A história da pintura 

está repleta de exemplos de obras e percursos atribuíveis a um mesmo artista que 

à partida nos parecem aparentemente contraditórios, incoerentes ou improváveis, 

                                                
324

 Para Vigne este croqui é o exemplo que melhor caracteriza aqueles desenhos cuja execução 
nunca poderia atribuir-se à mão de Ingres, referindo o seguinte: “Nous restons néanmoins surpris 
par l’absolue médiocrité artistique de cette image, où les règles les plus élémentaires de la 
perspective sont si naïvement ignorées. (...) un si mauvais croquis, aux perspectives absurdes”. 
(Vigne, 1993, p. 374). Fleckner contrapõe porém com uma leitura oposta, propondo uma 
interpretação dos desenhos consonante com as diferentes estratégias de apropriação da realidade 
praticadas por Ingres; como já referimos, para Fleckner as diferenças de estilo relacionam-se com 
as diferenças de género e de função. Neste sentido, este croqui é uma visão intimista do espaço do 
artista e como tal, apresenta uma perspectiva necessariamente subjectiva, subvertendo, portanto, as 
regras canónicas de representação (veja-se Fleckner, 2001). 
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seja por evolução, ecletismo ou experimentalismo. No caso de Ingres acreditamos 

que acrescem motivos suficientemente plausíveis que podem justificar as 

ocorrências daquelas debilidades, tanto mais evidentes quanto mais confrontadas 

com uma certa imagem pré-formatada daquilo que é espectável encontrar neste 

artista.  

Um dos primeiros argumentos que temos de considerar perante a 

exentricidade de alguns dos desenhos das paisagens romanas relaciona-se com o 

nível de investimento que um artista coloca no tipo de trabalho que tem em mãos, 

o que implica inevitavelmente abordagens distintas. Aquilo que transparece em 

muitos desenhos das vedute são abordagens exploratórias pelo tema da paisagem, 

que dão conta do interesse de Ingres pela disciplina, mas não do seu 

aproveitamento de forma sistemática.325 A verdade é que Ingres sempre 

ambicionou ser consagrado como artista de temas “maiores”, como os históricos, 

mitológicos e religiosos. Mesmo o retrato — a sua verdadeira especialidade — foi 

um género que procurou sempre secundarizar em termos de reconhecimento.326 

Na hierarquia dos géneros, a paisagem ocupava para Ingres um lugar mediano, o 

que pode explicar este aparente distanciamento do que para ele era central no seu 

trabalho. Esse distanciamento ou desinvestimento neste tema tem como reflexo, 

por um lado, o facto de que estas incursões pela paisagem se restringirem ao 

desenho (são conhecidos apenas três pinturas de paisagens autónomas na obra de 

Ingres),327 por outro, o facto de Ingres ter resguardado dos olhares públicos as 

suas vedute, ao ponto de as considerar como material de segunda linha. Assim, os 

vários modos (ou estilos) de representação evidenciados em alguns desenhos das 

vedute podem certamente ser a consequência de um labor com motivações, 

estados de alma e atitudes gráficas distintas, compreensíveis, em última instância, 
                                                

325
 Numa carta a um amigo Ingres escreve: “Si j’en avais le temps et j’étais comme toi à la 

campagne, je ferais du paysage: c’est une branche de l’art qui enseigne à l’homme la philosophie.” 
(excerto de uma carta de 12 de Novembro de 1823, de Ingres a Jean-Pierre-François Gilibert; 
citado em Naef 1960, p. 7). 

326
 Aparentemente, Ingres não se cansava de sublinhar a sua condição: “peintre d’histoire et 

non dessinateur de bourgeois” (Cfr. Naef 1960, p. 8).  

327
 Três pequenos tondos da colecção de Montauban, de vistas tiradas a partir da Villa Medici, 

ainda no período inicial da sua carreira - (Toutssaint contesta a autoria de Ingres nestes tondos). 
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à luz da dimensão eminentemente privada de anotação e memória pela qual o 

autor encarava estes desenhos: constituem trabalho que não requer o grau de 

aperfeiçoamento e comprometimento daqueles destinados a serem mostrados em 

público. O vedutismo e o paisagismo são, portanto, incursões experimentais em 

temas que o autor admira, mas que não cultiva, e que requerem práticas e técnicas 

que declaradamente não investe com o grau de aperfeiçoamento como, por 

exemplo o faz, no caso dos retratos desenhados. 

Uma outra vertente da questão relaciona-se com a ideia que construímos em torno 

da figura de Ingres, como alguém naturalmente dotado de um sentido de rigor e 

precisão excepcional, que não favorece a hipótese de que em circunstância alguma 

este autor tenha sentido a necessidade de experimentar um dispositivo óptico 

como ferramenta auxiliar para o seu trabalho. A ideia encontra, evidentemente, 

ressonâncias no mito do artista tocado pelo génio e, portanto, incompatível com o 

recurso a qualquer muleta auxiliar que possa contaminar esta imagem. Por outro 

lado, a mesma ideia não admite que da mão de um nome grande como o de Ingres 

possam sair maus desenhos. Como poderia um artista como Ingres fazer uma 

“mediocridade” (como diz Vigne a propósito do desenho n30)? Esta visão 

assenta, porém, numa premissa construída à posteriori e, quanto a nós, baseia-se 

mais uma vez num preconceito que exclui tudo o que não encaixe no modelo pré-

formatado do artista. Por um lado, o espírito de fidelidade e precisão de Ingres é 

sobretudo um atributo que mais facilmente identificamos no seu trabalho como 

retratista e menos como paisagista ou vedutista. Por outro, a ideia de que a 

precisão é uma característica reveladora da utilização de uma ferramenta óptica é 

em si mesmo enganadora, como já anteriormente constatámos.  

Não obstante, os erros revelam que quem quer que seja que tenha desenhado 

as vedute, ou não domina o sentido espacial da perspectiva com uma, digamos, 

perícia inata ou, pelo menos, desleixou conscientemente aspectos construtivos 

importantes que implicam com a coerência estrutural das formas representadas. 

Mas este ponto em particular não é inteiramente dissonante do perfil de actuação 

evidenciado em alguns trabalhos de Ingres. Existem muitos exemplos de croquis e 

desenhos à vista de Ingres onde se sente algum embaraço ou esforço na correcta 

estruturação de formas e espaços arquitectónicos em perspectiva. Isto não quer 

dizer que Ingres não soubesse representar espaços e objectos em perspectiva, mas  
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F i g .  17 0  — Pre va l ê nc i a  das  l i n ha s  aux i l i a re s  de  con s t ru ção  s ob r e  o  m apea me n t o  de  po n t os  

na  es t ru tu ra ção  do  e spa ço  e m  pe rsp ec t i va  (n8 2 ) .clxx 

apenas que, ao contrário de outras áreas em que se sentia naturalmente mais 

vocacionado, este era um domínio que lhe exigia mais esforço e investimento, 

traduzíveis consequentemente em mais tempo de execução. O desenho da Fig. 

170 testemunha inquestionavelmente essa competência no domínio da 

perspectiva.328 Trata-se de um apontamento bastante fidedigno construído a 

                                                
328

 O desenho (n82) representa uma vista do interior da Basílica de S. Clemente em Roma e 
não está incluído por Vigne (1995a) na série do “caderno dos pontinhos”; porém, acreditamos 
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partirde uma estrutura geométrica com linhas de fuga bem demarcadas que 

conferem a robustez e coerência espacial aos elementos que vão sendo assinalados 

na página; um exercício metódico e moroso para um desenho de observação 

executado in sito. Mas ainda assim, um desenho que revela uma metodologia que 

contrasta com a generalidade dos registos do “caderno dos pontinhos”, onde 

muitos detalhes parecem ser mais o resultado de uma combinação entre um rápido 

apontamento directo e um acabamento posterior de memória e que revela, enfim, 

um nível de empenhamento difícil de manter em todos os desenhos de vistas (e 

sobretudo atendendo ao empenhamento de alguém cuja verdadeira ambição 

decididamente não se jogavam numa espécie de sub-género da paisagem, como 

era o vedutismo).  

Talvez devido à consciência desses constrangimentos, Ingres tenha 

frequentemente recorrido a assistentes que, melhor do que ele, trabalhavam esses 

domínios nas suas composições e que o poupariam a um trabalho mais moroso e 

maçador. Mas a relação de Ingres com colaboradores aplica-se sobretudo ao 

trabalho de pintura e é documentada a partir do regresso de Ingres a Paris, já com 

um estatuto de pintor consagrado. O primeiro desenho conhecido de Ingres feito 

com a ajuda de um assistente data de c. 1825, período muito posterior à série dos 

“pontinhos”, mas curiosamente incidindo no estudo dum espaço em perspectiva 

para o cenário de fundo da pintura “Antiochus et Stratonice” (Fig. 171).329 São, 

apesar disso, conhecidos casos suspeitos de trabalho em parcerias, 

contemporâneos da série dos desenhos de vedute.330 

                                                                                                                                 

fortemente que poderá fazer parte do mesmo corpo. Apesar de ser o único exemplar desta série em 
que claramente são visíveis os traçados estruturais auxiliares para a construção dos elementos 
arquitectónicos em perspectiva, ainda assim, é possível discernir a anotação mínima de alguns dos 
característicos pontos de referência (o que faz adivinhar uma abordagem metodológica híbrida).  

329
 A pintura (Antiochus and Stratonice, 1840, Musée Conde, Chantilly) só viria a ser 

concluída anos mais tarde. O referido estudo, fruto de sucessivas revisões, foi provavelmente 
encomendado por Ingres a estudantes seus: os irmãos Flandrin e os irmãos Blanc; sabe-se que o 
arquitecto Victor Baltard também contribuiu (veja-se este propósito Vigne 1999, pp.531-533). 

330
 Hélène Toussaint defende, por exemplo, que a paisagem de fundo do Retrato de Caroline 

Rivière (1806, Musée du Louvre, Paris) é possivelmente pintada pela mão de Pierre-Henri de 
Valenciennes. Sabe-se comprovadamente que as paisagens do fundo dos retratos de Charles-
Joseph-Laurent Cordier (1811, Musée du Louvre, Paris), e do Conde Nijolai Gouriev (1821, State 
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F i g .  17 1  — In g re s  e  a ss i s t en te  nã o  i den t i f i ca do .  E s t u do  esp ac i a l  pa r a  a  ce nog ra f i a  de  

An t i oc hu s  e  S t ra to n i ce ,  c .  18 25  (? ) .clxxi 

Assim, a atribuição do “caderno dos pontinhos” a um mestre anónimo com base 

nos erros parece-nos muito discutível. Se os erros que encontramos nas vedute 

são, como sugere Vigne, um indício que ilibam a mão de Ingres nestes desenhos, 

alegando tratar-se de uma aquisição ou de uma encomenda do jovem artista a um 

qualquer colaborador seu menos dotado, então não deixa de ser estranho que esse 

produto fosse aceite pelo mestre como material para o seu trabalho, tendo em 

conta os padrões de rigor e precisão que certamente procuraria.331 Não deixa de 

haver alguma incongruência na argumentação de Vigne: por um lado, refere que 

Ingres adquire um conjunto de desenhos que, apesar do próprio certamente 

reconhecer as limitações dos mesmos, não hesita em copiar de uma forma tão 

ostensiva para o fundo dos seus retratos desenhados; por outro, refere que neste 

período da sua carreira Ingres dispensaria a mão de colaboradores para os 

projectos ambiciosos de pinturas históricas, sujeitos a um rigoroso escrutínio  

                                                                                                                                 

Hermitage Museum, São Petersburgo) são hoje atribuídas ao pintor François-Marius Granet amigo 
de Ingres (Cfr. Vigne, in Tinterrow & Conisbee (eds.) 1999, pp. 525-527). 

331
 Cfr. Vigne (1999, p.528).  
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F i g .  17 2  — Co mpa ra ção  d os  d e t a l he s  de  u ma  ved u t a  (n 34 )  e  d o  f undo  do  re t ra to  do  Cond e  

Ado l p he  Co l om be t  de  Lan dos  (N83 ) ,  onde  o s  m o t i vo s  rep r esen ta dos  se  re pe te m.clxxii 

público mas, por contraste, aceitaria a mão emprestada para trabalhos como 

desenhos, muito mais informais e privados.  

Na realidade, o aproveitamento que Ingres faz destas vedute para os fundos 

dos retratos desenhados acusa (como veremos mais adiante) um esquema 

figurativo muito aproximado, o que é, aliás, bastante sintomático de uma 

afinidade latente quanto ao carácter gráfico de ambos os traçados. A Fig. 172 

exemplifica um aspecto deste ponto: ela mostra, lado a lado, a comparação entre 

dois registos de motivos arquitectónicos; à esquerda, pormenores de um desenho 

oriundo de uma veduta da série dos “pontinhos” (n34); à direita, os mesmos 

detalhes reproduzidos para o cenário de fundo de um retrato desenhado (N83). Os 

delineamentos da veduta denotam uma certa rudeza, chegando mesmo a observar-

se pequenas incoerências perspécticas de algumas curvas e direcções. O curioso é 

que Ingres procedeu a uma transcrição literal destes motivos para o seu retrato, 

sem que tenha havido por parte deste qualquer tipo de cuidado em corrigir as 

debilidades que o original revela (ao contrário do que acontece, aliás, noutros 

casos de reproduções). Assim, a incorporação deste material no trabalho de 

Ingres, mesmo contendo erros de representação, será uma atitude menos estranha 

de compreender, se o autor desses desenhos fosse o próprio Ingres que, mais 

naturalmente, os admitiria, quer por auto-condescendência, quer por falta de 

distanciamento crítico, quer por os considerar como material de trabalho 
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secundário e privado, sem a relevância que justifique um acabamento mais 

cuidado. 

 

Mas o facto de Ingres trabalhar com colaboradores levanta, em contrapartida, 

outras interrogações legítimas. Interrogações que se contrapõem a uma outra ideia 

feita, como por exemplo a de “o emprego de meios dos quais Ingres jamais fez 

uso, como a câmara obscura” (Cit. Vigne 1995a, p. 509). Claro que a lógica de 

trabalho em colaboração (sobretudo entre mestre e discípulos) fazia parte das 

práticas instituídas na época, ainda que neste período Ingres fosse ainda um jovem 

à procura de reconhecimento. O próprio Ingres enquanto estudante de David, foi 

requisitado para lhe pintar o candelabro e a mesa-de-pés representados no retrato 

reclinado de Madame Récamier.332 Assim, se Ingres revelava essa disponibilidade 

em recorrer a outras mãos para tirar partido dos melhores recursos em nome da 

eficácia dos resultados (mesmo que essa atitude pudesse, em certa visão, 

comprometer a cabal lavra dos seus trabalhos ao convocar outras pessoas para o 

auxiliar em tarefas concretas), porque não admitir então que, em determinadas 

circunstâncias, não poderia também ele igualmente recorrer ao auxílio de olhos 

artificiais como a câmara obscura ou a câmara lúcida para ensaiar novos modos de 

captar motivos com os quais não se sentisse particularmente treinado? Ainda que 

admitamos que Ingres não fosse um adepto deste tipo de ferramentas, parece-nos 

plausível a hipótese de que os desenhos da série dos “pontinhos” possam revelar 

uma fase de experimentação de uma ferramenta — provavelmente uma câmara 

lúcida — que o artista quisesse ter testado temporariamente e que, por certo, 

depois de um período restrito, posteriormente dispensado. Efectivamente, se as 

paisagens e vedute constituíram um género relativamente pontual e marginal no 

percurso de Ingres, tal não significa que não conhecesse e experimentasse os 

procedimentos e as técnicas do seu tempo: nomeadamente, o uso de instrumentos 

como a câmara obscura ou, a novidade da altura, a câmara lúcida, muito em voga 

nos artistas especialistas nesta prática pictórica. O período de Ingres como 

pensionista na Villa Medici deu-lhe a oportunidade de trocar experiências não 
                                                

332
 Jacques-Louis David, Madame Récamier.1800. Óleo s/ tela, 1740x2240. Paris: Musée du 

Louvre. Veja-se Vigne 1999, p. 524. 
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apenas com os seus colegas franceses, como igualmente com os muitos artistas 

estrangeiros experimentados neste género pictórico que na altura abundavam em 

Roma:333 arquitectos especializados em desenhar vistas e levantamentos 

arquitectónicos, gravadores, pintores paisagistas ou ilustradores pitorescos. Os 

pintores François-Marius Granet (1775-1849) ou Pierre-Henri de Valenciennes 

(1750-1819), paisagistas exímios, são, por exemplo, duas figuras muito próximas 

de Ingres, com os quais colaborou e que certamente terão influenciado as 

incursões deste neste género. Refira-se que Valenciennes é o autor de um 

importante tratado de perspectiva, dedicando duas entradas específicas onde se 

fazem recomendações sobre o uso da câmara obscura, aplicadas a vistas 

paisagísticas e arquitectónicas.334 

 

Se é certo que existem nas vedute alguns sinais (como por exemplo erros 

elementares de perspectiva, alguma displicência expressiva e até desleixo na 

representação de certos elementos) que nos parecem estranhos numa certa 

imagem que fomos construindo em torno do estilo preciso de Ingres, a verdade é 

que, não só é possível reencontrarmos pontualmente esses sinais noutros desenhos 

do mestre (mesmo nos seus retratos) como, em contraponto, é possível encontrar 

nas vistas qualidades gráficas que são típicas do seu estilo, como por exemplo as 

linhas secas e precisas, o gesto rápido e fluido ou o poder de síntese nos 

traçados.335  

                                                
333

 Veja-se sobre este ponto, Mongan 1980. 

334
 No seu Élémens de Perspective, Valenciennes desaconselha um apoio excessivo por parte 

dos aprendizes neste tipo de ferramentas para traçar as linhas de uma vista (em detrimento da 
aplicação das regras da perspectiva linear), referindo nomeadamente a desvantagem do 
encurvamento das linhas devido à convexidade das lentes. Contudo, a mensagem não é tanto a de 
desaprovação do uso da câmara, mas mais a de, por um lado, manifestar uma salvaguarda quanto à 
primazia que o conhecimento das regras da perspectiva linear deve ter e, por outro lado, uma 
mensagem de alerta quanto aos desvios que o aparelho pode oferecer para quem procura desenhar 
“del vero” e aos consequentes resultados erróneos. No que se refere à perspectiva atmosférica, 
Valenciennes recomenda o uso da câmara obscura enquanto instrumento muito útil na análise das 
cores, formas e efeitos tonais ou lumínicos para a tradução pictórica da natureza. Veja-se 
Valenciennes 1800, pp. 207-9 e 295-9. 

335
 E mesmo demonstrando-se um dia tratar-se de desenhos em “segunda mão”, a verdade é 

que Ingres não só os incorporou no seu espólio de atelier (sabendo que certamente foram 
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A análise que fizemos sugere que a construção dos elementos figurativos dos 

desenhos da série dos “pontinhos” não segue a lógica de traçar linhas por cima de 

uma projecção, mas sim a de desenhar directamente à vista diante do motivo, 

provavelmente num registo apressado a olho e à mão levantada, tendo como 

ancoras as marcações posicionais dos pontos e as outras anotações previamente 

realizadas com a câmara; desenho esse que seria seguramente mais tarde 

continuado em trabalho de estúdio, completado sempre que se justificasse com o 

auxílio da régua e, certamente nalgumas situações, com o recurso à memória, com 

prováveis liberdades de invenção e composição. Tal processo, segmentado em 

momentos, acções e atitudes diferentes, poderia potenciar um resultado 

incompleto, com desajustes e incoerências naturais. Por outro lado, o próprio acto 

de marcar os pontos em cima de uma imagem projectada e de os unir no processo 

de definição dos vários contornos — por depender do gesto humano e da 

sensibilidade autográfica de quem interpreta e executa — não está isento de 

falhas, hesitações, descuidos ou mesmo de liberdades que a afastam dessa matriz.  

O modo como se faz uso da ferramenta óptica pode ser muito variável de 

artista para artista. Sobre este ponto também não podemos deixar de ter em conta 

o conhecimento que havia sobre as práticas associadas à utilização destes 

instrumentos (câmara obscura ou câmara lúcida) na época de Ingres por parte de 

uma ampla comunidade de artistas com a qual ele tinha contacto. Esses 

instrumentos eram aplicados nas funções mais diversas, certamente adicionando 

muitas mais hipóteses de processos de actuação para além daquele que aqui foi 

esboçado por nós. É, portanto, possível que em determinada ocasião dos seus 

primeiros tempos em Roma, Ingres pudesse ter experimentado um destes 

instrumentos para a recolha de vistas dos locais que desejasse mais tarde usar 

como material de apoio (nomeadamente para os fundos dos seus retratos 

desenhados). É possível que Ingres quisesse ter testado as vantagens e limitações 

de uma ferramenta aplicada a um género com o qual não se sentia particularmente 
                                                                                                                                 

executados com o auxílio de um dispositivo óptico, não os desvalorizando por esse facto), como 
inclusivamente se apropriou deles — e este é um dado determinante a ter em conta — enquanto 
material redesenhado nos fundos dos seus retratos (não se inibindo de o usar, apesar da natureza 
desse material). Neste sentido, diríamos que, no final, podemos sempre falar nestes trabalhos 
enquanto “desenhos de Ingres”. 
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empenhado. E como muitos desenhos indiciam um processo a dois tempos, é 

possível que Ingres usasse um destes instrumentos para fazer um levantamento 

rápido no local, apontando primeiro o aspecto geral para não perder muito tempo 

com detalhes demorados e finalizando mais tarde o trabalho em atelier, com uma 

boa dose de memória e alguma de imaginação. É possível que um qualquer 

processo semelhante a este possa explicar o facto desconcertante de alguém que 

recorra a um dispositivo óptico, que oferece precisão, verosimilhança e 

credibilidade nas representações seja, depois, tão pouco preciso e rigoroso em 

certos detalhes das representações. Esta contradição apenas encontra alguma 

atenuante, se o autor considerasse estes desenhos como uma espécie de registo 

documental descomprometido, não com a mesma categoria de um esboço ou 

esquiço, mas em todo o caso material sem qualquer pretensão artística, mantidos 

na sua esfera pessoal como trabalho de bastidor. Nesta leitura, a utilização da 

óptica não seria encarada tanto como um procedimento que garantisse a coerência 

das figurações, mas sobretudo como uma ferramenta muito prática cuja função 

principal era a de poupar tempo: fixar o enquadramento e assegurar a 

transferência rápida dos elementos formais no local para posteriormente serem 

trabalhados com mais ponderação em estúdio. E, incidentalmente, para aproveitar 

esse material noutros domínios do seu trabalho, nomeadamente para os fundos 

que aparecem como cenário nos retratos desenhados. 

Na menção mais recente sobre este tópico, Shelton (2008) assume uma 

posição idêntica, referindo–se à evolução que as vistas que aparecem nos fundos 

dos retratos desenhados vão evidenciando e estabelecendo uma relação entre estas 

e os desenhos da série das vedute: 

 “Duas conclusões podem ser tiradas destas observações, tanto que os 
fundos dos primeiros retratos desenhados foram executados por uma mão 
estranha, talvez um (ou mais) dos pensionistas arquitectos da Academia, tal 
como Vigne e Toussaint sugeriram relativamente a muitos dos desenhos de 
paisagem independentes; ou que a disparidade na técnica revele a crescente 
confiança de Ingres enquanto desenhador de paisagem — por volta de 
1811-12 ele já não precisaria de régua e compasso (e mesmo talvez de uma 
câmara lúcida) para conseguir os resultados pretendidos. A última hipótese 
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é sem dúvida a mais segura para adoptar no presente”.336 

 

Em conclusão, apesar da atribuição da autoria de muitos dos desenhos do 

período romano de 1806-1820, em particular os da chamada série dos “pontinhos” 

a Ingres não ser uma questão consensual, a leitura que fazemos aponta para que 

seja Ingres de facto o autor da série dos “pontinhos”. 337 O que equivale a afirmar 

que em dado momento, nomeadamente entre o período de 1808 a 1811, Ingres 

recorreu a um dispositivo óptico, provavelmente uma câmara lúcida, 

experimentando o seu uso, de forma consistente e eficaz.  Por um lado, a questão 

propõe uma faceta de Ingres que não encaixa na doutrina estabelecida dos 

historiadores; por outro levanta um estranho paradoxo entre as promessas de 

fidelidade da óptica e a ilusão da precisão proclamado por muitos autores a 

propósito destes desenhos. Desenhos que, como já anunciámos, estabelecem uma 

relação com os retratos desenhados por Ingres neste período. 

Vejamos, pois, agora, de que forma é que essa relação se estabelece. 

 

                                                
336

 As observações de Shelton surgem a propósito das prováveis causas do desenvolvimento 
técnico entre o registo dos motivos dos fundos dos primeiros retratos (de 1807 a 1811-12) e dos 
últimos (sobretudo no período 1815-17): “Two conclusions may be drawn from these observations, 
either that the backgrounds of the early portraits drawings were executed by a foreign hand, 
perhaps one (or more) of the architects-pensioners at the Academy, as Vigne and Toussaint have 
suggested with respect to many of the independent landscape drawings; or that the disparity in 
technique reveals Ingres’s growing confidence as a landscape draughtsman — by around 1811-
12, he no longer needed a compass or a ruler (and perhaps even a camera lucida) to achieve the 
desired effects. The latter hypothesis is undoubtly the safest to adopt at present,...” Cit. Shelton 
2008, p. 99. 

337
 Até que surjam dados novos sobre este assunto, os argumentos que ligam o “caderno dos 

pontinhos” a Ingres são, em nosso entender mais fortes que os argumentos que o ligam a um 
suposto artista anónimo. E é nossa convicção que os desenhos atribuídos por Vigne a um incógnito 
denominado “mestre dos jardins da Villa Medici”, apresentam (para lá da adição das aguadas) 
características gráficas muito próximas do “mestre dos pontinhos” o que, afinal, recoloca todas 
estas identidades no mesmo autor: Ingres. 
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4- Retratos com vista 

A produção retratista de Ingres é impressionante, sendo particularmente intensa 

nos anos da sua primeira estadia em Roma, período em que desenvolveu e 

consolidou a sua técnica neste domínio.338 Este é, pois, um período absolutamente 

central na nossa análise, porque coincide também com o das suas incursões pelos 

desenhos de vistas e paisagens. Na grande maioria dos retratos desenhados por 

Ingres ao longo da sua carreira, o modelo é individualizado num espaço neutro 

(figura sobre fundo  vazio). Existem várias situações em que os retratados são 

colocados num espaço interior, relacionando-se de forma mais ou menos 

indiferenciada com os respectivos adereços de mobiliário, decoração, etc. Porém, 

nos casos de retratos com vistas, o espaço exterior é quase sempre identificável, 

como acontece na série de retratos que Ingres fez em Roma. Aqui, os fundos 

funcionam como um cenário que enquadra o retratado no contexto da paisagem 

romana. Alguns deles contribuem sem dúvida para o arranjo ou equilíbrio 

compositivo do desenho, mas a sua função principal é manifestamente a de 

registar a relação entre o modelo e um lugar particular da cidade. Mais, a de 

representar não apenas a sua efígie mas igualmente assinalar para a posteridade a 

sua passagem por Roma, através da representação de um lugar identificável. 

Como referimos logo no início deste capítulo, identificam-se 12 retratos com 

fundos que claramente se relacionam com desenhos da colecção de Montauban de 

vistas de Roma (veja-se Fig. 139). Mas para ser preciso, existem mais 13 retratos 

que incluem vistas no fundo cujo respectivo desenhado de apoio tem uma origem 

                                                
338

 Segundo Hans Naef (citado por Ternois 1980, p. 379) tendo em conta os 453 retratos 
desenhados por Ingres efectivamente localizados e ainda os que são conhecidos por cópias e 
referências escritas, mas já não localizáveis, estima-se que Ingres terá desenhado ao longo da sua 
carreira cerca de 500 retratos. 340 são modelos identificados e muitos deste são representados 
várias vezes. Mais de metade dos retratados (incluindo familiares) pertencem ao mundo da arte e 
literatura: pintores, gravadores, arquitectos, músicos, poetas e escritores. Os retratos do próprio 
Ingres, as suas duas esposas e a sua família constituem outro grupo. Os restantes desenhos 
retratam altos funcionários ou membros da alta burguesia e da aristocracia francesa, inglesa, 
alemã, austríaca, russa e suíça. Quase metade são retratados em Roma e os restantes em Florença e 
Paris. 
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desconhecida ou cujo processo obedeceu a outra lógica. Assim, existem, portanto, 

ao todo 25 retratos desenhados por Ingres datados entre 1807 e 1820 onde o autor 

representa no fundo da composição uma vista ou um aspecto da paisagem romana 

(a Fig. 173 referencia-os a todos por ordem cronológica).339 Se atendermos ao 

facto de que durante a primeira estadia de Ingres em Roma (de 1806 a 1820) o 

artista produziu o equivalente a quase metade da sua produção total de retratos — 

são conhecidos ao todo 208 retratos desenhados neste período —, os 25 retratos  

                                                
339

 Naef (1960, p. 18, n. 52) identifica 24 da primeira estadia e 3 da segunda; Vigne (1999, p. 
527) refere 11 relativo ao período 1811-1818 adicionado mais um [Retrato de Sebastiani, ca. 
1818, (N218)] à lista de Naef. Em “Ingres paysagiste” (Tinterow & Miller 2006), talvez o artigo 
mais completo sobre a inclusão de paisagem nos fundos nos retratos pintados e desenhados na 
obra de Ingres, Gary Tinterow e Asher Miller catalogam também 25 desenhos relativos ao período 
de 1806-1820, mas seleccionam um retrato que não consideramos [Retrato de Thomas-Charles 
Naudet, 1806, Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence (N42)] e omitem o 
último retrato romano com fundo [Retrato de J.-B.-C. Leseur, com a basílica de S. Pedro em fundo 
(N247)]. Assim, a nossa recolha apresenta por ordem cronológica aquela que nos parece ser a 
totalidade dos retratos com fundos dispostos (ver a imagem da Fig. 173). Refira-se que deste 
conjunto existem quatro casos excêntricos: o retrato N67 apresenta uma versão diferente da 
original (trata-se alegadamente de uma cópia de um retrato desaparecido: veja-se Nota 273, supra); 
o retrato N74 é um desenho a grafite cuja atribuição a Ingres é muito duvidosa (provavelmente 
uma cópia feita por um artista desconhecido); os retratos N153 e N218 são cópias de cujos 
originais de Ingres se perdeu o rasto; o primeiro é uma litografia reproduzida por um artista 
desconhecido (assinado ER) e o segundo é um desenho a grafite copiado por Atala Stamaty 
(aprendiz de Ingres). Existem mais dois desenhos com fundos romanos que optamos por não 
incluir nesta lista. O primeiro é uma cópia (com pequenas variações) de uma pintura de Ingres 
(François-Marius Granet, Musée Granet, Aix-en-Provence) — [“Granet (son visage)”, 1809, 
grafite s/ papel vegetal, 434x322mm, Musée Ingres, Montauban, (inv. 867.256)] — cuja atribuição 
a Ingres é incerta (Cfr. Vigne 1995a, p. 478) e que de resto não está incluído no catálogo de Naef 
(1977-80). O outro, é o Retrato de Charles Cordier (N75 — 1811, grafite s/ papel, 212x153mm, 
Musée du Louvre) cujo fundo é praticamente imperceptível em visibilidade e cuja anotação do 
motivo do lugar não é identificável [nem Naef (1977-80, Vol. IV, pp. 140-42) ) nem Toussaint 
(1985, pp.52-53) fazem qualquer menção ao fundo do retrato]. São portanto dois casos atípicos 
que não justificam a sua inclusão neste grupo de retratos (um, por ser um decalque de uma pintura 
e não um retrato desenhado produzido de raiz; o outro por fugir largamente às características de 
representação nos restantes fundos dos retratos). Pelos mesmos motivos não seleccionamos o 
retrato N42, considerado por Tinterow & Miller 2006 (além de não vislumbrarmos qualquer fundo, 
não existe qualquer menção a este facto noutras fontes espectáveis). Para além dos retratos 
romanos, existem ainda ao todo mais sete ocorrências de retratos desenhados com fundos urbanos 
posteriores a este período — 3 de Florença (N274, N275 e N278, todos de 1823), 3 da segunda 
estadia romana (N366, N368 e N371, respectivamente de 1836, 1838 e 1837) e 1 de Cannes (N435 
de 1855) — mas com carácter muito pontual e sem as características gráficas que notaremos neste 
núcleo. 
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F i g .  1 73  — O s 2 5  re t ra tos  de senh ado s  p o r  Ing re s  en t r e  18 07  e  182 0 ,  d i s pos to s  

c ron o l og i ca men te ,  c u j os  fund os  i n c l ue m a  re p re sen ta ção  de  uma  v i s ta  de  u m l uga r  de  Ro ma :  

1 -  N 45 ;  2 -  N48 ;  3 -  N51 ;  4 -  N 52 ;  5 -  N5 4 ;  6 -  N55 ;  7 -  N 56 ;  8 -  N 57 ;  9 -  N6 5 ;  10 -  N6 7 ;  11 -  N7 1 ;  

12 -  N 74 ;  13 -  N8 3 ;  14 -  N15 3 ;  15 -  N15 8 ;  16 -  N160 ;  17 -  N 169 ;  18 -  N17 1 ;  19 -  N17 7 ;  20 -  N21 8 ;  

21 -  N2 31 ;  2 1 -  N2 35 ;  22 -  N 235 ;  23 -  N236 ;  24 -  N24 1 ;  2 5 -  N 247 .clxxiii 
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que contêm vistas de Roma nos fundos correspondem a cerca de 12% do conjunto 

dos retratos desenhados com estas características. A nossa análise incidirá, 

contudo, nos doze retratos cujas vistas do fundo são identificáveis noutros 

desenhos. Para ser mais específico, as vistas destes 12 retratos contêm 

perspectivas, detalhes e motivos tão idênticos aos que aparecem em 9 vedute que 

podiam seguramente ter sido reproduzidos directamente a partir destes 

desenhos.340 A Fig. 138 exibe os 11 desenhos de vistas que lhes serviram de 

matriz para essa reprodução. É de sublinhar que empregamos o termo 

“reprodução” no seu sentido mais literal: um desenho cuja produção foi repetida, 

replicada ou refeita, tendo por modelo ou matriz outro desenho prévio. 

As características gráficas do desenho destes fundos são substancialmente 

distintas das evidenciadas no resto do retrato, enquadrando-se, porém, no mesmo 

princípio hierárquico de centrar toda a atenção do espectador no rosto do 

retratado. Para o tratamento da pessoa retratada Ingres segue o seu programa 

habitual, representando com grande detalhe as características expressivas e 

fisionómicas do rosto através de um cuidado trabalho de caracterização — 

recorrendo a um sábio jogo de linhas de modelação tracejadas, cruzadas ou 

paralelas; a variações sensíveis na intensidade tonal da grafite; à finura com que 

trabalha a expressão e a incisão das linhas — deixando, por contraste, o resto do 

corpo, as indumentárias e demais adereços usualmente com um tratamento apenas 

linear e mais espontâneo, com uma quase ausência de modelação e claro-escuro 

(que confere à figura um efeito mais leve e até inacabado).341 No caso do desenho 

                                                
340

 A concordância de semelhanças que identificamos entre os retratos e as vedute é a 
seguinte: N51 – n4, (ou também possivelmente n32); N65 – n110; N74 – n73; N83 – n34; N158 – 
n72; N169 – n125; N171 – n33; N177 – n110; N231 – n72; N235 – n71; N236 – n33; e N241 – 
n24. São de notar algumas curiosidades: em três casos a mesma veduta serve de matriz para dois 
retratos diferentes: N65 e N177 – n110; N158 e N231 – n72; e N171 e N236 – n33. Por outro lado, 
o fundo do retrato N51 poderia ter tido como matriz três vedute distintas: n31, n4 ou n32. Os 
motivos urbanos que aparecem no fundo dos retratos N45 e N153 são muito idênticos apesar de 
não se encontrarem quaisquer vedute que lhes poderiam ter servido de modelo; o mesmo se aplica 
à ruína do capitel coríntio que aparece nos retratos N160 e N235, o que faz supor que 
eventualmente tenham existido outros desenhos de vedute com estes motivos que se perderam. 
Existem casos de retratos cujos fundos revelam detalhes com semelhanças aproximadas mas não 
de todo coincidentes — N67, N169 e N171; ou N51 e N218. 

341
 Sobre os aspectos técnicos e formais ligados à execução dos retratos desenhados de Ingres, 



                                                                                                                                                                                             Na sombra de Ingres: Portraits e Vedute. 

493 

do fundo, as figurações são ainda mais atenuadas, reduzidas ao essencial, traçadas 

apenas com uma linha de contorno por vezes monocórdica, como a paisagem 

recortada nos seus perfis mais necessários e os edifícios assemelhando-se a 

construções em arame. Ainda assim, existem variações no tratamento dos fundos 

ao longo dos 25 retratos produzidos durante a primeira estadia de Ingres em 

Roma. Shelton (2008) identifica uma evolução substancial na representação dos 

edifícios dos fundos dos primeiros retratos — entre 1807-12, período que 

corresponde ainda a uma fase de experimentação e aperfeiçoamento da sua 

técnica — e os que se situam no período da sua actividade mais intensa — 

sobretudo entre 1815-17, coincidindo com muitas encomendas, sobretudo de 

viajantes ingleses, e correspondendo ao pique do seu desenvolvimento técnico e 

artístico no domínio dos retratos desenhados. No primeiro período, os edifícios 

são representados como que “fantasmas”, exibindo apenas a sua estrutura linear 

construtiva, sem indicações tonais de superfície ou modelação de volumes, 

traçados a régua, num espírito contido e disciplinado. No segundo período, sente-

se uma maior desenvoltura no traçado dos edifícios, que agora são feitos à mão, 

de forma mais livre e espontânea.342 No essencial, aquilo que deve ser sublinhado 

é que nos retratos desenhados com fundos sente-se claramente uma diferença de 

atitude e de abordagem quanto à resolução técnica e artística entre os dois géneros 

coexistentes (retrato e veduta). 

Como referimos, do total dos 139 desenhos da série das vedute romanas 

catalogados (Naef 1960), apenas 9 de 11 destes exemplares aparecem 

parcialmente reproduzidos nos fundos de 12 retratos desenhados por Ingres 

durante o período da sua primeira estadia nesta cidade (veja-se a Fig. 138 e a Nota 

340). Referimo-nos apenas e em concreto a 12 retratos. Mas, olhando para o lote 

total dos 25 retratos identificados que contêm paisagens romanas no fundo (veja-

se a Fig. 173), deparamo-nos com uma questão prévia inevitável: o facto de 

sobrarem os restantes 13 retratos com fundos que não encontram qualquer 

correspondência em desenhos nas séries de vedute poderia levar a pensar-se que a 

                                                                                                                                 

veja-se Cohn 1969. 

342
 Cfr. Shelton 2008, p. 99. Veja-se ainda acima a Nota 336. 
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ocorrência de semelhanças não estaria necessariamente dependente da existência 

de um desenho prévio para copiar (como acontece naqueles 12 retratos). A ser 

assim, seriam então as semelhanças entre os desenhos das vistas e os dos fundos 

desses 12 retratos, casos de pura coincidência de representações do mesmo motivo 

em instâncias diferentes? Não cremos. Não só nos parece implausível que o 

desenho do fundo tenha sido executado no mesmo momento do desenho do 

retrato, como também nos parece improvável que o desenho do fundo tenha sido 

construído sem o apoio de um qualquer registo subjacente auxiliar (como um 

esboço, um desenho independente ou mesmo uma gravura). Assim, o que será 

mais provável do ponto de vista operativo é que, depois de concluído o desenho 

do retrato da pessoa, as representações das vistas que aparecem nos fundos — 

nomeadamente nos dos restantes 13 retratos — tenham sido desenhadas segundo 

três cenários possíveis: (1) ou a partir de esboços ou desenhos do lugar em causa 

de que se perdeu o rasto; (2) ou (em casos pontuais) em representações de 

memória feitos à posteriori; (3) ou mesmo (ainda que mais remotamente) num 

apontamento de observação in situ feito directamente sobre a folha do desenho do 

retrato, mas desenvolvido sem necessidade da presença da pessoa a posar. Em 

qualquer dos casos, cada uma destas hipóteses aponta para dois momentos de 

execução descontínuos no tempo e, portanto, dois desenhos e dois processos com 

tratamento diferenciado, como aliás comprovam as diferenças gráficas do desenho 

do retratado e do da vista de fundo. Por outro lado, temos de considerar também a 

hipótese puramente circunstancial de que na colecção das vedute há séries 

incompletas e que, por isso, provavelmente alguma vista que eventualmente possa 

ter servido de matriz para o fundo de um desses restantes retratos desenhados 

pode ter simplesmente desaparecido. Por último, mesmo admitindo a hipótese 

excepcional de que algum retrato tenha sido executado no local que corresponde à 

perspectiva factual representada no fundo, o método mais espectável para 

representar o cenário de fundo seria o de fazer um esboço prévio, ou um desenho 

de observação autónomo da perspectiva em causa e posteriormente trabalhá-lo de 

forma mais cuidada no desenho definitivo. Este processo é, aliás, confirmado num 

raro exemplo que chegou até nós: trata-se de um desenho auxiliar para o fundo do 

retrato desenhado do engenheiro Mallet feito, neste caso, posteriormente à sessão 

de pose que o retratou, indiciando claramente uma execução a dois tempos, com  
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F i g .  174  — Exe m p l i f i ca ção  do  p ro ce ss o  p rep a ra tó r i o  pa r a  o  fu ndo  do  re t r a t o  d ese nha do  de  

Ma l l e t  (N 55 ) .clxxiv 

procedimentos e atitudes distintas (Fig. 174). 

No caso dos 12 retratos com fundos baseados em desenhos identificáveis das 

séries das vedute o grau de similitude que ambos os registos denotam quando 

comparados, revela invariavelmente a repetição de elementos figurativos 

particulares e a persistência em certos sinais gráficos que muito dificilmente 

seriam resolvidos da mesma forma em momentos distintos, mesmo numa situação 

em que se está a representar o mesmo objecto. Isto significa indiscutivelmente que 

existem dois desenhos que estão ligados entre si, e que a coincidência entre os 

desenhos é fruto de uma intenção que aponta para um padrão de actuação que, 

quanto a nós, só pode ser explicável através de um processo de reprodução. 

Sublinhamos a palavra reprodução porque existe de facto um exercício de 

transferência de um suporte para outro a partir de uma matriz. Se nuns casos essa 

transferência é relativamente aproximada, sugerindo um processo executado à 

vista desarmada, noutros o grau de coincidência entre delineamentos quando 

justapostos é praticamente total, mesmo havendo diferença de escala entre 

original e cópia, o que indicia um processo auxiliado por algum meio de 

reprodução assistida, em particular, com um eventual recurso a ferramenta óptica. 

Assim, aquilo que faremos é uma revisão pelos processos de transcrição 

envolvidos nos fundos destes 12 retratos, no sentido de termos um quadro mais 

detalhado do que está envolvido em cada um. Vejamos para já as questões que se 

colocam com o primeiro caso analisado e que servirão de mote para os restantes. 
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1- N51 (Mme Lethière e Lucien Lethière) vs n4 ou n32  

Este primeiro exemplo (retrato conjunto de Mme Lethière com o seu filho 

Lucien Lethière, de 1808) é particularmente notório da relação singular entre 

retrato e vedute: não só porque configura uma situação excepcional de várias 

representações do mesmo motivo em circunstâncias diferentes — é o único 

exemplo de um fundo que contém representações parciais que se encontram de 

forma muito semelhante em três desenhos independentes das séries das vedute 

(n4, n31 e n32) —, mas também porque nos mostra indícios concretos acerca da 

metodologia subjacente ao registo dos fundos nos retratos, permitindo perceber 

com mais profundidade os contornos do que está aqui em jogo (veja-se a  

 

F i g .  1 75  — Dua s  v i s ta s  ( n32  e  n4 )  e  u m re t ra to  ( N51 )  o nde  é  po ss ív e l  i de n t i f i ca r  a  me sm a  

pe rs pe c t i va  do  p a l ác i o  da  V i l l a  M ed i c i  — [ to do s  os  de se nhos  e s tão  p ropo rc i onad os  à  e sc a l a  

rea l ] .clxxv 
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Fig. 175). Assim, tomaremos como referencial a análise deste caso, pois ele 

tipifica um misto de exemplificação e manifesto sobre as eventuais modalidades 

de transcrição manual versus reprodução assistida implicadas nas semelhanças 

entre vedute e retratos.  

Os elementos parciais da representação comuns nas vistas e no fundo do 

retrato são, à esquerda, os da fachada do palácio da Villa Medici (que se replicam 

em quatro instâncias distintas) e, à direita, a igreja de S. Trinittà dei Monti e do 

Obelisco Salustiano (estes últimos não enquadrados na veduta n4).  Apesar das 

três vistas se constituírem como possível material documental de apoio, os 

desenhos que mais se aproximam das figurações que aparecem no fundo do 

retrato seriam, em nosso entender, o n4 para os delineamentos da Villa Medici e o 

n31 para os delineamentos de Trinittà dei Monti. Porém, teremos de excluir, desde 

logo, este  último desenho como possível matriz para reprodução: ele foi 

executado por Ingres em finais de 1806 e foi enviado pouco tempo depois, em 

Janeiro de 1807, para a sua noiva Julie Forestier em Paris, tornando, portanto, 

impossível a sua utilização como material para o fundo do retrato N51, executado 

só em 1808. De qualquer forma, consideremos, para já, as três vedute. Os locais 

que nelas aparecem são recorrentes em outras paisagens desenhadas por Ingres, 

mas neste caso temos um denominador comum invulgar que as liga: trata-se de 

três vistas captadas exactamente do mesmo sítio. 

Efectivamente, apesar dos formatos e enquadramentos divergirem (ao ponto 

de produzirem diferentes efeitos de proximidade ou de afastamento com os 

cenários em causa), os três desenhos representam a mesma paisagem, desenhada 

em perspectivas praticamente iguais, o que indica que seguramente o ponto de 

observação é o mesmo. Segundo a inscrição de um desses desenhos (n31), 

ficamos a saber de que se trata da vista obtida por um observador a partir da janela 

do quarto que albergou Ingres durante a sua permanência como pensionista na 

Académie de France, no Pavillon S. Caetano, situado nos jardins da Villa Medici, 

no extremo oposto ao palácio. Curiosamente, um desenho feito posteriormente 

(1819), no mesmo local, pelo pintor Achille-Etna Michallon (1796-1822), 

permite-nos ter uma ideia muito concreta do enquadramento geográfico da vista 

que Ingres vislumbraria a partir da janela do seu quarto e, dadas as semelhanças 

próximas entre os desenhos, confirmar que, de facto, se trata de observações  
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F i g .  17 6  — 1  e  2 -  De ta l he s  de  d o i s  d ese nho s  (n 33  e  n1 0 ,  re spe c t i va me n t e )  co m as pec to s  do  

Pav i l hão  d e  Sa n  G ae tano  o nde  Ing res  v i v eu  en t r e  1806  e  1810 .  3 -  A ch i l l e - E t na  Mi cha l l on ,  

Vedu te  d i  V i l l a  Med i c i  e  d i  T r i n i t tà  d e i  Mo n t i  a t t r ave r so  una  f i ne s t ra  de l  pad i g l i on i  San  
G ae t ano ,  1 819  (A mb urg o ,  T ho ma s  Le  C l a i r e ) .  4 -  J . - A . - D .  Ing re s ,  (n3 1 ) ;  i n c r i ção :  “vu e  de  l a  
v i l l a  m ed i c i s  /  d e  ma  c ro i sée  de  San t  G ae ta no  /  e t  de  l a  t r i n té  du  mon t .  /  à  Ro me .  18 07  

(Ca mbr i dge ,  F ogg  Ar t  M us eu m) .clxxvi 

registadas a partir do mesmo ponto de vista (veja-se a Fig. 176). Convém 

sublinhar que os desenhos de Ingres são representações factuais de vistas captadas 

do mesmo local, mas em momentos distintos. O desenho mais pequeno (n31) está 

datado de 1807; o panorama de Roma (n32) não tem data; e a vista do palácio 

com aguada (n4) tem como data “187” — um lapso que certamente quereria dizer 

“1807” (ou “1817”?).343 Assim, a data que ronda o ano de 1807 parece-nos ser, de 

                                                
343

 Para Vigne, o panorama n32 é um desenho que atribui ao misterioso “mestre dos 
pontinhos”. Também achamos que é da mesma mão (mas de Ingres). Contudo, Vigne defende que 
o panorama n32 data de 1817, bem como a vista n4 que, segundo ele, é uma cópia de Ingres feita a 
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facto, a mais provável: não só pela afinidade temática (mais coerente com o 

período em que Ingres se dedicou ao registo da paisagem em torno da Villa 

Medici), como sobretudo pela perspectiva dos três desenhos que denunciam o 

mesmo ponto de vista — este facto é particularmente relevante pois em 1810 

Ingres termina o seu período de pensionista abandonando a sua estadia na 

Académie de France e, portanto, é pouco provável que em 1817 se tenha 

deslocado ao seu quarto do Pavilhão S. Gaetano para realizar estas vedute. Por 

outro lado, o desenho do panorama (n32) revela muitas proximidades estilísticas 

com a série de desenhos do “caderno dos pontinhos”, cujo período de datação 

atribuído ronda, como vimos, o intervalo entre 1808 e 1811. O que é notável é 

que, apesar das diferentes abordagens técnicas e expressivas nas três vistas de 

Ingres, todos mantêm uma extraordinária constância nas estratégias de 

estruturação do espaço, não só quanto à idêntica distribuição e dimensionamento 

dos múltiplos elementos formais pela página, mas também quanto ao 

delineamento seguro, meticuloso e rigorosamente descritivo dos contornos das 

edificações (em certos casos reforçados com o traçado a régua). Comparando os 

três desenhos quanto ao registo que neles se faz do palácio da Villa Medici,  

                                                                                                                                 

partir deste desenho (Cfr. Vigne 1993, pp. 366-68); Toutssaint (1994) refere a mesma data mas 
atribui-lhe a execução ao arquitecto François Mazois. Para a datação, ambos se baseiam num 
detalhe: os lanternões dos campanários da igreja de S. Trinittà dei Monti estão ausentes, facto que 
poderia ser explicado pelas obras de restauro da mesma ocorridas em 1816 e da responssabilidade 
de Mazois. Porém, esta interpretação não é consensual (Veja-se Naef 1960 e Fleckner 2001, pp. 
166-67); quanto a nós é uma explicação demasiado forçada e contraditória: primeiro, o facto de os 
lanternões não estarem desenhados no panorama não o relaciona forçosamente com as obras de 
restauro de 1816 (não existe qualquer prova que sustente esta ligação; depois, quer o suposto 
“mestre dos pontinhos” quer Mazois teriam de ter tido acesso (segundo Vigne, presumivelmente 
com uma câmara obscura) à janela do antigo quarto de Ingres no Pavilhão San Gaetano (que nesta 
data seria ocupado por outro locatário, tornando a execução, senão impossível, pelo menos 
improvável); por outro lado, existe um desfasamento temporal inexplicável entre as datas dos 
desenhos da série do “caderno dos pontinhos” e este panorama; finalmente, segundo esta tese, o 
fundo do retrato N51 de 1808, só poderia ter sido acrescentado ao desenho das figuras em primeiro 
plano nove anos mais tarde, já depois de Ingres ter já oferecido o dito desenho a G. Lethière, seu 
amigo e antigo director da Académie de France (cargo que ocupou de 1808 até 1815), o que nos 
parece, de todos, o cenário mais improvável (veja-se sobre este ponto Totssaint 1994, p. 578, n.30 
e Vigne idem). Assim, parece-nos que o panorama n32 — que terá servido de referência para o 
desenho de Ingres n32, autónomo e mais acabado, datado de 18[0]7 — sendo da mesma mão dos 
desenhos da série dos “pontinhos”, assinala a data de 1807 como a mais recuada que seguramente 
marca o inicio do uso de uma ferramenta óptica por parte de Ingres. 
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F i g .  1 77  — D e t a l he s :  co mp ara ção  dos  re g i s to s  do  me sm o  mo t i vo  co m p e r spe c t i va s  

co i n c i den te s  e  da  su a  t r ans fe rên c i a  pa ra  o  fu ndo  do  r e t ra to .  (à  e sq . )  1  (n 4 ) ,  2  (n31 )  e  3  

(n32 )  e  ( à  d i r . )  4  ( N51 ) .  De  n o t a r  q ue  a s  d i rec çõe s  ve r t i ca i s  (a  ve r me l ho )  e  ho r i z on t a i s  (a  

ve rd e )  pas sa m tod as  pe l o s  mes mo s  p on tos  e  q ue  o s  ân g u l os  p r i n c i pa i s  ( a  a zu l )  são  i gua i s  o  

que  i nd i ca  que  a  cap ta ção  do  mo t i v o  fo i  o b t i da  a  pa r t i r  do  m es mo  p on to  de  v i s ta .clxxvii 

nomeadamente as relações espaciais dos seus diversos elementos (tais como a 

posição dos torreões, a direcção das janelas e muros, o alinhamento e a proporção 

das várias formas), podemos constatar que esta constância aponta fortemente para 

a conclusão que reiteramos: que a relação “geométrica” — aquela que define a 

configuração de uma “perspectiva” entre o objecto a representar, o ponto de 

observação e o plano de representação (folha de desenho) — é igual nas três 

situações, dando origem, por isso, a representações muito aproximadas ( veja-se a 

Fig. 177, à esq. 1, 2 e 3). Centrando-nos apenas nestas três vistas, a hipótese de 

haver aqui um desenho que tenha servido de matriz para uma a cópia a partir de 

um “decalque” prévio para os restantes não nos parece aceitável neste caso: apesar 

de todos manterem uma estrutura geométrica quase coincidente, os três desenhos 

revelam ao nível local do motivo seleccionado diferenças subtis na resolução de 

detalhes (como a configuração de janelas ou a disposição e tamanho da 

vegetação); e ao nível global da composição apresentam-se opções artísticas 

suficientemente distintas que só se justificam com um desenho construído de raiz. 

Incidentalmente, a semelhança aproximada revelada nestas três vistas é 

especialmente significativa para o nosso debate, pois tal constância continuada em 

três instâncias distintas levanta mais uma vez a eventualidade da intervenção de 

uma ferramenta óptica auxiliar para a captação das mesmas. O desenho do 

panorama (n32) — como já observámos anteriormente (Fig. 147) e sublinhamos 

de novo — é sobretudo elucidativo desta suspeita: a horizontalidade marcada da  
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F i g .  17 8  — Aná l i se  co mpa ra t i va  dos  des enho s  n3 1  (de s t acad o  a  ve rde )  e  n3 2  (de s tac ado  a  

ve r me l ho ) :  d i fe r enç as  na  d i s t r i b u i çã o  esp ac i a l  d os  vá r i o s  e l em en tos  r ep r ese n t ado s .  

clxxviii 

 

F i g .  17 9  — So b re pos i ção  dos  reg i s tos  do  fund o  do  r e t ra t o  (N51 )  e  d as  v i s ta  d os  d ese nho s  n4  

(à  esq . )  e  n32  (à  d i r . ) .clxxix 
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composição, a nitidez na sucessão de planos em profundidades de campo 

afastadas, o delineamento firme dos contornos (mesmo os dos elementos 

figurativos aparentemente incompletos) e, mais uma vez, os “pontinhos” 

auxiliares apresentam-se como características estruturais e gráficas compatíveis 

com um possível registo a partir de uma matriz óptica. Neste caso em particular, 

diríamos que uma câmara lúcida seria especialmente indicada para a 

representação em panorama, permitindo sobrepor na folha duas ou mais captações 

do conjunto de modo a permitir abarcar um campo visual mais abrangente, sem as 

distorções ópticas associadas a esta operação.344 Apesar das semelhanças dos três 

desenhos serem suficientes para indicar uma captação a partir do mesmo sítio, as 

diferenças que revelam afastam a hipótese de que todos tenham sido feitos através 

de um registo prévio com um dispositivo óptico. Tal hipótese é apenas admissível 

no caso do panorama (n32). Comparando o desenho n31 e n32 (Fig. 178), quanto 

à estrutura da paisagem do fundo, na distribuição compositiva das massas, na 

proporção e desenvolvimento dos diversos edifícios e detalhes, constatamos que 

no primeiro (no n31), existe um olhar que é consequência de um exercício de 

observação directa, num espírito descritivo, rigoroso, mas, ainda assim, a olho nu, 

livre e, portanto, necessariamente discricionário quanto à estruturação e ordenação 

dos elementos na página.  

A conclusão que se pode tirar da nossa análise neste caso específico aponta, 

aparentemente, para uma reprodução “à mão livre” do fundo do retrato N51: de 

facto, sobrepondo os delineamentos dos dois desenhos possíveis, facilmente se 

percebe que, no retrato, o registo do palácio é tirado de um de dois desenhos 

(talvez do n4, por sua vez feito provavelmente a partir no n32), assim como o do 

conjunto mais afastado à direita é copiado a partir do panorama n32; a 

sobreposição de cada um dos motivos em causa com o do fundo do retrato mostra 

                                                
344

 A natureza plana do prisma da câmara lúcida produz uma imagem especular com as linhas 
rectilíneas correctas, sem as distorções curvilíneas típicas das lentes da câmara obscura. Assim, 
nesta situação, girando horizontalmente o prisma em torno do seu eixo vertical é possível manter 
sem grandes correcções a continuidade de uma sucessão de perspectivas para as fundir numa única 
panorâmica (todas as linhas verticais mantêm a sua direcção e as restantes, dado o afastamento dos 
elementos a representar e o seu posicionamento próximo da linha de horizonte, têm variações de 
direcção desprezíveis, tendendo sobretudo para a horizontalidade). 
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que nunca se verifica uma coincidência exacta de formas e contornos, ou seja, um 

“decalque” óptico ou geométrico total (veja-se o exemplo da Fig. 179).345 

A semelhança entre o fundo do retrato e a veduta é a consequência de uma 

“encenação” apoiada em reproduções da paisagem. Persiste, portanto, uma zona 

de possibilidades mistas nas estratégias usadas, o que deixa inevitavelmente um 

espaço de abertura nas conjecturas que possamos discorrer sobre as modalidades 

de representação e reprodução que são usadas para esse fim. Assim, este primeiro 

caso em análise (ao contrário do que se poderia esperar) é exemplar, não só 

quanto ao problema da fidelidade da representação na questão da “cópia da 

natureza”, mas também quanto ao problema da cópia entre desenhos. A análise 

dos restantes casos permitir-nos-á construir um quadro mais sólido e completo 

desta questão. 

 

2 e 3- N65 (Marcotte) e N177 (Grantham) vs n110  

O segundo caso envolve agora uma situação inversa do primeiro e que se irá 

repetir em mais duas ocasiões: um desenho da série das vedute que serve de base 

para o fundo de dois retratos diferentes. Trata-se de um desenho já observado 

pertencente ao chamado “caderno dos pontinhos” (n110), representando uma vista 

distante do Vaticano a partir do Arco Oscuro que é aproveitado por Ingres para 

servir de cenário no retrato de 1811, um dos vários que realizou  do seu amigo 

Charles Marcotte D’Argenteuil (N65) e, cinco anos mais tarde, no retrato do 

aristocrata inglês Lord Grantham (N177) (veja-se Fig. 180). O grau de semelhança 

entre a veduta e as reproduções do fundo dos retratos é neste caso quase 

coincidente. Também neste caso quer os formatos, quer as dimensões das folhas  

                                                
345

 Como já referimos, temos dois núcleos de representações de motivos no fundo deste 
retrato: à esquerda o núcleo da Villa Medici (i) e à direita o núcleo de S. Trinittà dei Monti (ii). 
Considerando como matriz para a transferência cada um dos dois possíveis desenhos n4 ou n32 
obtemos os seguintes valores de ampliação / redução para o desenho do fundo relativamente ao 
original: no caso do desenho n4, uma ampliação de ca. 8% em (i); no caso do desenho n32, uma 
ampliação de ca. 84% em (i) e uma redução em ca. 40% em (ii). Em qualquer dos casos, nunca se 
verifica uma coincidência rigorosa dos elementos formais transferidos, existindo mesmo vários 
desajustes na distribuição das massas e de vários elementos representados, o que deixa supor um 
processo de transferência feito a olho e à mão livre e não qualquer outro processo óptico ou 
mecânico. 
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F i g .  180 — U ma Ved u t a  p a ra  do i s  r e t ra to s :  “ v i s ta  do  Va t i c ano ”  ( n110 ) ;  “ re t ra to  de  Cha r l e s  

Mar co t te ”  (N6 5 ) ;  “ re t ra to  de  “ Lo rd  G ra n th a m”  ( N17 7 ) .  [ A  p r opo rçã o  do s  de sen hos  es tá  à  

esc a l a  rea l ,  pe r mi t i ndo  con s ta ta r  que  o  fun do  r ep r odu z i d o  no s  re t ra tos  se  m an té m c om  u ma  

esc a l a  e  u ma  co n f i gu r açã o  mu i to  i d ên t i ca  à  d o  o r i g i na l ] .clxxx 

são diferentes; apesar do tamanho absoluto dos motivos transferidos nas duas 

ocasiões ser quase igual, existem pequenas variações de escala que afastam a 

hipótese de uma situação de decalque directo entre desenhos. No caso do retrato 

N65 verifica-se uma ampliação de ca. 5% da imagem em relação ao desenho 

original (n110) e no caso do retrato N177 uma redução de ca. 4%. Se procedermos 

ao exercício de sobreposição centrado na cúpula da Basílica de S. Pedro verifica-

se que ocorre uma coincidência nas configurações nesta zona e um ligeiro 

desajuste nas zonas mais marginais. A Fig. 181 apresenta uma comparação entre 

os motivos da veduta e do fundo do retrato evidenciando as semelhanças e 

diferenças ocorridas na primeira transferência, demonstrando uma coincidência 

genérica nas representações, apenas com variações mínimas entre os dois registos. 

Não podemos deixar de ressalvar, porém, que mesmo usando uma ferramenta para 

copiar ou transferir desenhos, essas variações mínimas podem resultar de 

distorções ópticas ou mecânicas que deturpem a fidelidade das ampliações ou, 

mais ainda, que as diferenças entre cópia e original sejam o resultado do próprio 

gesto autográfico que envolve a acção de uma nova inscrição ou, ainda, a  
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F i g .  181 —  V edu ta  (n1 10 )  e  re t ra to  (N 65 ) :  o  Va t i ca no  e  a  Ba s í l i ca  de  Sã o  Ped ro  co mo  fu ndo .  

Com par açã o  da  c on f i gu r aç ão  e  da  exp re ss ão  g rá f i ca  en t re  o s  d o i s  des enho s :  ( 1 )  o  de sen ho  

o r i g i na l  ( ve du ta ) ;  (2 )  o  dese nho  t ra ns fe r i do  no  re t ra to  ( co m um a  amp l i aç ão  de  ca .  5% ,  

dem ons t rand o  que  não  hou ve  d eca l que  d i re c t o ) ;  e  (3 )  a  sob rep os i ção  dos  do i s  re g i s to s  

sub l i n hand o  as  s em e l ha nça s  e  d i fe r enç as .clxxxi 

 

 

F i g .  1 82  — Co mpa ra ção  dos  t rê s  mo t i vo s  e m que s tã o  re c t i f i cado s  à  mes ma  e sca l a :  1 -  

dese nho  o r i g i n a l  (n 110 ) ;  2 -  cóp i a  pa r a  o  r e t ra to  N 65 ;  3 -  c óp i a  p a ra  o  re t r a t o  N1 77 ;  4 -  

sob r epo s i ç ão  en t re  n1 10 ,  N6 5  e  N 177 ;  5 -  so b re pos i ção  en t re  n1 10  e  N65 ;  6 -  s ob re po s i çã o  

en t re  n11 0  e  N17 7 ; .clxxxii 
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F i g .  183  —  Sob r epo s i ç ão  dos  t rê s  d ese nho s  (apó s  am p l i ação  do s  mo t i vos  re p re sen ta dos  de  

N65  e  red uç ão  d os  d e  N 177 )  pa ra  ve r i f i caç ão  d as  co i n c i d ênc i a s  d os  de l i ne am en tos  do  fu ndo :  

1 -  en qua d ra me n t o  ge ra l  da  zona  de  so b re pos i çã o  do s  t r ês  reg i s to s ;  2 -  de ta l h e  do s  t r ês  

dese nho s  s ob re po s t os ;  3 -  de ta l h e  da  sob repo s i ção  d e  ap enas  as  dua s  re p rod uç ões  do  fun do  

de  N65  e  N1 77 ,  onde  se  c ons ta ta  u ma  co i n c i dên c i a  to ta l  nas  c on f i gu raç ões .  clxxxiii 

consequência de proceder deliberadamente a pequenas modificações imagem 

durante o processo de transferência. Se tivermos em conta a visão detalhada da 

representação dos motivos em causa nas três instâncias distintas, podemos 

concluir que o mesmo padrão de actuação se manteve na transferência do original 

para a cópia quer no primeiro, quer no segundo retrato (veja-se a Fig. 182). 

Curiosamente, se compararmos apenas a sobreposição dos registos do fundo 

reproduzidos nos dois retratos, a coincidência que se verifica é total. (veja-se a 

imagem 3 da Fig. 183). Tamanho grau de coincidência entre original e cópias 

levantam legitimamente a questão que já havíamos formulado para o caso 

anterior: serão estas reproduções fruto de um exercício de desenho por cópia à 

vista, ou cópia assistida por uma qualquer ferramenta auxiliar? As evidências 

visuais mostram que, quer em termos de ordenação estrutural dos elementos 

formais no plano compositivo, quer no modo de resolução de delineamentos e 

contornos, quer mesmo ao nível da expressão gráfica dos traçados, houve uma 

reprodução que seguiu de muito perto a fonte original, sugerindo, neste caso, a 
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intervenção de uma ferramenta auxiliar no processo de transferência entre 

desenhos, provavelmente a câmara lúcida.346  

 

4- N74 (personagem desconhecido) vs n73 

Este quarto caso é atípico, porque estamos perante uma cópia de uma cópia; 

estamos a falar da comparação entre as representações de uma veduta da série do 

“caderno dos pontinhos” (n73; veja-se Fig. 138, imagem 11 e Fig. 149) e as de um 

fundo de um retrato (N74; veja-se Fig. 173, imagem 12) que é ele próprio uma 

cópia executada por um artista desconhecido de um retrato original desenhado por 

Ingres cuja existência se desconhece. Não sabemos, portanto, nem se esta cópia 

respeita as dimensões do original, nem sequer se é fiel às configurações que são 

representadas no fundo do retrato. Assim, apontaremos apenas — através da 

selecção comparativa dos motivos (veja-se a Fig. 184) — mais as diferenças entre 

os dois registos do que propriamente as semelhanças que ocorrem com variações 

pontuais no fundo do retrato. Efectivamente, aquilo que sobretudo se destaca no 

fundo do retrato é a qualidade medíocre do desenho, cheio de ingenuidades na 

representação dos edifícios, com uma expressão gráfica que claramente se 

distingue da mão de Ingres e com desvios estruturais significativos entre cópia e 

original. Resumidamente, nesta ligação entre veduta e retrato podemos 

testemunhar sobretudo as diferenças que são devidas não apenas seguramente à 

intervenção de mãos diferentes em momentos diferentes, mas também a uma 

transcrição manual pouco cuidada no processo de reprodução. Ficamos sem saber 

se esta reprodução sofrível se pode atribuir também parcialmente a Ingres ou se 

totalmente ao artista desconhecido que, por via indirecta, terá copiado 

atabalhoadamente um fundo correctamente reproduzido por Ingres a partir do 

original. 

                                                
346

 Se os pequenos descentramentos laterais que se verificam na sobreposição entre os 
delineamentos  dos fundos de ambos os retratos e os da veduta se deverem a um qualquer 
problema de distorção óptica causada, por exemplo, pela qualidade do prisma de uma câmara 
lúcida ou pela inclinação do mesmo relativa ao suporte e ao motivo a copiar, então fica explicado 
porque é que esses desvios entre original e cópia se repetem exactamente nos mesmos parâmetros 
no fundo dos dois retratos (ao ponto de exibirem uma coincidência total entre ambos, quando 
sobrepostos, como se pode constatar na Fig. 183, imagem 3). 
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F i g .  184  —  Dua s  se l e cç õe s  ( i )  d o  fun do  do  re t ra to  ( N74 ) ,  ( i i )  da  re spe c t i va  co mp ara ção  c o m 

a  v edu ta  o r i g i na l  (n7 3 )  e  ( i i i )  da  so b re pos i ção  do s  do i s  r eg i s to s .  ( E m c i m a) :  v i s ta  pa rc i a l  d a  

Bas í l i ca  ro ma na  de  C ons ta n t i no .  (E m ba i xo ) :  v i s ta  do  F ó r um ro ma no  e  da  T o r re  d e l l e  M e l i z i e  

a  p a r t i r  do s  j a rd i ns  F a rne se .  A s  d i f e ren ça s  sã o  nes te  cas o  b as tan te  mar ca das .clxxxiv 

 

5- N83 (Landos) vs n34 

Já anteriormente tínhamos referido este caso a propósito de alguns erros de 

representação em desenhos da série do “caderno do pontinhos” e da sua 

transcrição literal para o fundo do retrato (veja-se mais atrás a Fig. 172). Ao 

contrário do que ocorre noutros exemplos de reproduções de vedute para retratos,  
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F i g .  1 85  — T ra ns fe rên c i a  se l e c t i va  de  pa r tes  da  vedu ta  p a ra  o  fu ndo  d o  r e t ra to ;  a l te r açã o  da  

pe rs pe c t i va  d o  es pa ço  r ep re se n t ado ,  s ub j ug ada  ao  esqu em a  co m pos i t i vo  do  re t r a t o ;  

va r i a çõ es  de  e sc a l a  na  r ep ro du ção  do s  e l e men to s  es co l h i dos .clxxxv 

aqui não se verifica qualquer esboço de rectificação ou de limpeza dos elementos 

espúrios. Foram transferidas selectivamente as representações do desenho n34, 

sendo modificadas as suas posições de modo a se adaptarem à encenação 

projectada para o fundo do retrato de 1812 do Conde Adolphe Colombet de 

Landos (N83). Tanto o pórtico com o nicho do muro da Cordonata S. 

Sebastianello, como as torres da Igreja de Trinità dei Monti foram quase 

“decalcadas” do original, verificando-se respectivamente uma ampliação ligeira 

de ca. 3% e uma diminuição de ca. 5% (à esq.); quer as escadarias, quer o obelisco 

Sallustiano foram ampliados respectivamente em ca. 78% e ca. 150%, alterando 

artificialmente a escala dos elementos e desvirtuando significativamentea 

perspectiva real do conjunto (à dir.). Já o desenho original, refira-se, revela 

discrepâncias entre aquilo que é a sua representação desenhada e aquilo que seria 

o espaço real representado presencialmente, provavelmente por se tratar de um 

registo feito, em grande parte, com o recurso à memória. Essas disparidades — 

que são observáveis não apenas pela resolução simplificada e relativamente tosca  

dos pormenores arquitectónicos mas, sobretudo, pela disposição dos vários 

elementos, oferecendo uma interpretação distorcida do lugar em questão, mais do 

que propriamente a sua descrição factual — são ainda mais marcadas na 

representação que Ingres nos apresenta no fundo deste retrato. Trata-se, portanto, 

de um exemplo flagrante em que se sacrificaram os critérios de veracidade e  
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F i g .  18 6  — 1 -  U ma  v edu ta  (n72 )  pa ra  d o i s  re t ra to s  ( N15 8  e  N23 1 ) ;  2  –  De ta l h e  do s  nú c l eo s  

t ra ns fe r i do s  pa r a  N1 58  [ ( i )  -5% ;  ( i i )  0% ;  ( i i i )  -5 %] ;  3 -  D e ta l hes  d as  se l e cç ões  t r an s f e r i do s  

pa ra  N23 1  [ vá r i a s  a l te raç ões  de  po s i çã o  ma s  u m va l o r  de  a mp l i a ção  e m to r no  dos  ca .4 0%  

i gua l  pa r a  os  s e i s  n úc l e os ] . clxxxvi 
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factualidade da representação em nome dos critérios estéticos e compositivos do 

retrato.  

 

6 e 7- N158 (irmãs Montagu) e N231 (Rosnay) vs n72 

Os exemplos da Fig. 186 ilustram mais um caso em que um desenho da série 

dos “pontinhos” (n72) — uma vista do Campidoglio e da Torre delle Milizie — é 

aproveitado para o cenário de dois retratos distintos, ambos de corpo inteiro: o 

primeiro, de 1815, de Harriet Mary Montagu e da sua irmã Catherine Caroline 

Montagu (N158) e o segundo, de 1818, do General Louis-Etienne Dulog de 

Rosnay (N231). Tanto num caso como noutro, Ingres aproveitou enquadramentos 

parciais do desenho original para os recontextualizar num espaço de encenação 

diferente, não perdendo, contudo, a referência geográfica aos lugares 

representados. No primeiro retrato (N158), as três selecções transferidas variam 

entre os ca. 5% de redução (nos motivos extremos) e escala real (no motivo 

central) relativamente às dimensões originais. No outro retrato, feito três anos 

mais tarde (N231), as transferências dos motivos de fundo podem ser 

individualizadas em seis núcleos, com ligeiras deslocações da sua posição 

relativa, mas mantendo sensivelmente a mesma escala de transferência entre si 

correspondente a ca. 40% de ampliação relativamente aos motivos do desenho 

original. Em ambos os retratos, as figurações do fundo acompanham de muito 

perto a descrição linear e o modo de resolução gráfica adoptado no desenho da 

veduta. 

 

8- N169 (Mackie) vs n25 

Novamente, um exemplo em que um motivo de um desenho da série das 

vedute (mais uma vez a tão retratada Villa Medici de Ingres) é replicado para o 

fundo de um retrato de 1816, neste caso de uma ilustre viajante inglesa, Mrs. John 

Mackie (Fig. 187). Apesar de se constatarem aqui e ali variações locais nas 

proporções e desenho de alguns pormenores, a cópia obrigou a uma redução de 

ca. 30% da escala do motivo, por forma a se adaptar à composição e às dimensões 

mais reduzidas do retrato, mantendo contudo o essencial dos traçados do desenho  
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F i g .  1 87  — A V i l l a  Med i c i  c o mo  mo t i v o  do  fu ndo  pa ra  es t e  re t ra to ,  cop i ado  a  pa r t i r  da  ve du te  
n25  e  ad ap tada  c o m u ma  re duç ão  de  ca .  30% .  A  j us t apos i ção  do s  do i s  r eg i s to s  pe r mi te  

con s t a t a r  a  l i ga ção  e n t re  os  d o i s  de se nho s .clxxxvii 

original. A justaposição das duas imagens (depois de rectificada a escala) permite, 

através de referência do desenho original, reconstituir uma nova e mais 

abrangente visão do cenário que enquadra a personagem retratada. 

 

9 e 10 -N171 (Badham) e N236 (Mme Bénard) vs n33 

Terceiro caso em que a mesma veduta (veja-se Fig. 138, imagem 6 ou Fig. 

164)347 serve de cenário para dois retratos distintos, um de 1816 de uma senhora 

inglesa de passagem por Roma, Mrs. Charles Badham (N171) e outro, de 1819 de 

Mme. Bénard (N236), esposa do arquitecto Alexandre Bénard, cujo retrato forma  

                                                
347

 A veduta n33 não pertence à série do “caderno dos pontinhos”. Vigne atribui este desenho 
ao mesmo autor denominado “mestre dos jardins da Villa Medici”. Como já referimos 
anteriormente, acreditamos tratar-se contudo do mesmo autor da série dos pontinhos, o qual 
suspeitamos ser o próprio Ingres. 
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F i g .  1 88  — Se me l h anç as  apa ren te s  en t r e  o  mo t i vo  do  de senh o  da  ve du t a  ( n33 )  e  o  fu ndo  do  

re t ra to  de sen hado  (N17 1 ) .clxxxviii 

 

F i g .  18 9  — T rê s  en sa i os  p os s í ve i s  na  re c t i f i caç ão  da  es ca l a  d os  d o i s  des enho s  ten do  c om o  

c r i té r i o  o  a j u s ta men to  a  t r ês  núc l eos  de  r e f e rên c i a  p os s í ve i s :  ( i )  O b e l i s co  Sa l l u s t i ano ;  ( i i )  

pa l ác i o  da  V i l l a  Med i c i  e ;  ( i i i )  es ca das  da  Ig r e j a  de  SS .  T r i n i t à  de i  Mon t i .e . m qua l que r  

s i t uaç ão  ve r i f i ca -s e  u m  d es cen t r am en to  da  pa r t e  em  re l a ção  ao  tod o .clxxxix 

com este um díptico (ver mais adiante N235). Em ambos os casos os motivos 

transferidos foram ampliados em relação ao seu tamanho original e em ambos os 

casos houve uma preocupação clara de Ingres de melhorar o apontamento 

original, corrigindo algumas imprecisões ou acrescentando detalhes que estavam 

omissos. No primeiro retrato (N171), apesar de aparentemente as representações 

reproduzidas no fundo se manterem no geral iguais quanto à sua disposição,  
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F i g .  190  — 1 -  Re t r a t o  des enha do  de  M me .  B éna rd  (N 236 ) ;  2 -  F un do  do  re t r a t o  ( ve rs ão  

co r r i g i da  e  me l h o ra da  do  de sen ho  n33 ;  3 -  De ta l he  d o  des enho  n3 3 .cxc 

 

F i g .  191  —  Se l e cçã o  d e  d e t a l he s  o nde  se  s ub l i nh am  a s  d i fe ren ça s  ma i s  s i gn i f i c a t i va s  e n t re  

o r i g i na l  (n33 )  e  có p i a  (N 236 ) .cxci 

existem alterações de escala subtis entre os vários núcleos que só se justificam 

pela liberdade e pelas flutuações que um processo de uma transposição de 

imagens “a olho” acarreta. Sobrepondo as imagens para uma análise mais 

detalhada, podemos concluir que relativamente ao desenho original, houve 

oscilações no grau de ampliação consoante as transferências se centram no núcleo 

do Obelisco (à esq., ca. +32%), no palácio da Villa Medici (ao centro, ca. +25%) 

ou nas escadas da Igreja de S. Trinità dei Monti (à dir., ca. +35%), alterando por 

isso o ordenamento global da representação (veja-se Fig. 189). 

No segundo retrato (N236), observam-se procedimentos em tudo idênticos 

aos apontados agora: uma ampliação global do motivo em ca. 25%, com muitas 
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alterações a quando da sua transposição para o fundo do retrato, verificando-se 

um aperfeiçoamento generalizado do desenho reproduzido, tendo como referência 

o desenho original. A Fig. 191 exibe uma selecção de detalhes comparativos entre 

a representação original e a sua versão melhorada e corrigida, destacando-se em 

especial uma maior descriminação de detalhes (nomeadamente no edifício da 

Villa Medici e nas torres da Igreja de SS. Trinità dei Monti) e uma rectificação 

geral de algumas incongruências de escala e perspectiva (por exemplo no tamanho 

das escadas ou nas direcções dos edifícios). Em ambos os retratos, além da 

preocupação de corrigir alguns constrangimentos construtivos observáveis no 

desenho original, Ingres também sentiu a necessidade de melhorar a resolução 

gráfica, desembaraçando-se das linhas rígidas e contidas, feitas a régua, 

demonstrando uma evolução qualitativa evidenciada sobretudo no traçado mais 

livre e seguro das arquitecturas. 

 

11- N235 (Bénard) vs n71 

Este exemplo — o retrato do arquitecto Alexandre Benard, de 1818 (N235) 

— é pouco significativo no quadro da presente discussão. Merece apenas menção 

devido aos motivos longínquos que aparecem no fundo do retrato, quase 

insignificantes na sua percepção, mas que podem ser identificados como 

provenientes de um enquadramento parcial de um desenho da série das vedute 

(uma vista do Fórum romano: n71). Os motivos transferidos desta vista (detalhes 

de uma parte do Coliseu e do campanário da Igreja de S. Francesca Romana que 

se erguem por cima dos telhados) foram ampliados em relação ao original em ca. 

12% para o fundo do retrato, verificando-se, porém, ligeiras modificações na 

posição relativa dos seus elementos. Contudo, aquilo que mais se destaca como 

fundo neste retrato é a ruína da cornija do Templo de Vespasiano, exactamente o 

mesmo elemento arquitectónico que curiosamente já aparecera no fundo de outro 

retrato, o do diplomata Gabriel de Fontenay  (N160), datado também de 1818. O 

pormenor da cornija que aparece no fundo dos dois retratos é bastante idêntico, 

diferindo apenas na escala — o seu tamanho real em N235 é maior que em N160 

em ca. 30%, sendo que a representação de ambos é praticamente coincidente 

(veja-se Fig. 192). Estes dados fazem supor a existência de um outro desenho  
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F i g .  1 92  —  1 -  V i s t a  do  F ó r um  ro ma no  ( de senh o  n7 1  c om  a  s e l ec ção  a  t r ans fe r i r ) ;  2 -  De ta l h e  

dos  mo t i vo s  t ra ns fe r i do s :  ( i )  o r i g i na l  na  ve du t a ,  ( i i )  cóp i a  no  re t r a t o  e  ( i i i )  j u s ta pos i çã o  do s  

do i s  reg i s tos ;  3 -  Re t r a t o  d e  Béna rd  (de se nho  N23 5  co m a  se l e cçã o  t r ans fe r i da ) ;  4 -  

Mon ta ge m co m a  re c t i f i caç ão  d e  es ca l a s  do s  r e t ra to s  N 160  e  N 235 ,  mo s t rand o  o  mo t i v o  da  

co rn i j a  do  f undo  co mu m  a  a mbo s .cxcii 

comum a ambos que terá servido de matriz para os respectivos retratos e do qual 

se terá perdido o rasto. 

 

12- N241 (Taurel) vs n24 

Chagamos finalmente ao nosso último caso: uma vista a partir do chamado 

terraço do Bosco no palácio da Villa Medici, mostrando a sua fachada do lado dos 

jardins (desenho n24), é aproveitada por Ingres para o fundo do retrato desenhado 

em 1819 do seu amigo, o gravador André-Benoît Barreau, dito Taurel (N241)  
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F i g .  1 93  —  V i s t a  da  f ach ada  do  j a rd i m do  pa l á c i o  da  V i l l a  Me d i c i  e  r esp ec t i v a  r ep r odu ção  

pa rc i a l  no  p l an o  de  f undo  d o  re t ra to  d e  T au r e l .cxciii  

 

 

F i g .  194  —  De ta l hes  d as  du as  p e rs pe c t i va s  ( re con s t i t u i ç ã o  co mpa ra t i va ) .cxciv 
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(veja-se Fig. 193). É a única vista desenhada que não pertence à série dos 

“pontinhos”.348 No retrato de Taurel, a perspectiva da Villa Medici que se 

vislumbra no fundo foi ampliada em ca. 23% em relação ao tamanho da veduta 

original, concordando no essencial com aquela que é apresentada nesse registo 

autónomo do palácio. A cópia dos detalhes do palácio para o fundo do retrato não 

sendo coincidente é, no entanto, muito seguidista das soluções adoptadas no 

desenho original, revelando a dupla característica já observada em exemplos 

anteriores: por um lado diferenças pontuais em detalhes (por exemplo na 

perspectiva do muro ou nos elementos decorativos da fachada); por outro, uma 

extraordinária semelhança quanto ao ponto de vista e à respectiva estruturação 

formal (desde o respeito pelos ângulos e escalas do edifício, até ao registo 

coincidente das sombras).  

 

 

* 

 

No balanço final por esta revisão pelos doze retratos com fundos, observámos 

que o processo de transferência dos motivas das vedute para o fundo dos retratos é 

variado quanto às metodologias. Pudemos constatar que o modo como aparecem é 

variável. Na maioria dos casos estamos perante uma cópia que no essencial 

transcreve as linhas do desenho original, invariavelmente com ligeiras correcções 

e alterações feitas numa linguagem gráfica mais cuidada. É sempre possível 

detectar pequenas diferenças, invariavelmente como consequência de melhorar o 

desenho original, ora perceptíveis em subtis correcções de perspectiva, em 

alteração de detalhes, na limpeza dos sinais construtivos do desenho (pontos e 

linhas auxiliares), ora ainda na expressão gráfica mais contida e acabada. Por 

vezes essa cópia é propositadamente adaptada ou recomposta, alterando a escala 

de partes ou pormenores das vedute em função do espaço livre no fundo do 

                                                
348

 Vigne (1995a, p.560) sugere que o autor deste desenho (n24) seja o próprio Taurel; o 
retrato (N241), com o qual se relaciona, foi oferecido por Ingres um pouco antes do casamento de 
Taurel com Mademoiselle Claire (26 de Junho de 1819) como presente para assinalar essa 
efeméride (Cfr. Naef 1971, p. 131). 
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retrato, passando a funcionar neste como um cenário que sobretudo recria e evoca 

os espaços em causa mas que já não pretende ser necessariamente uma descrição 

topográfica ou fiel desses lugares. Ainda assim, na generalidade dos casos a 

transferência é muito fidedigna à matriz do desenho original e é, por isso, mais 

correcto falar-se em reproduções do que em recriações ou evocações das vedute 

nos retratos. O processo de transferência consiste, resumindo, na selecção de 

zonas parcelares das vedute e na reprodução dos seus delineamentos adaptados à 

solução compositiva do retrato.  

Quanto à ligação entre os pares portrait / veduta, revela-se a seguinte 

conclusão: 

(i) - Cinco têm uma coincidência muito aproximada entre os delineamentos 

dos motivos do fundo e os do desenho da vedute que lhe está associado, quando 

justapostos uns com os outros, depois da respectiva escala ter sido rectificada para 

o efeito: N65 / n110 (1811); N83 / n34 (1812); N158 / n72 (1815); N177 / n110 

(1816); e N231 / n72 (1818); nos dois primeiros retratos (de 1811 e 1812) a 

coincidência é praticamente total; 

(ii) - Um revela uma coincidência parcial — N169 / n25 (1816); 

(iii) - Os restantes, ou são inconclusivos, ou revelam uma transposição que 

obedece sobretudo a uma lógica de recriação, com variações e alterações ao do 

desenho original. 

Sublinhe-se que os fundos dos cinco retratos que identificámos têm traçados 

coincidentes com linhas de três desenhos da série dos “pontinhos”. E, tal como na 

execução destes últimos, suspeitámos da intervenção de uma câmara lúcida no seu 

processo construtivo, também aqui, na transferência dos motivos para os fundos 

dos retratos, parece-nos que um grau de coincidência tão elevado entre 

delineamentos de desenhos tão diversos — com escalas diferentes — encontra a 

justificação mais plausível na intervenção de uma ferramenta auxiliar para a 

reprodução como é, por exemplo, o caso da câmara lúcida. Este dado técnico, 

absolutamente irrelevante quanto à interacção  entre figura e fundo na  mise-en 

scène do retrato, constitui, contudo, mais um argumento não menosprezável 

quanto à possibilidade de Ingres ter feito uso no seu trabalho de uma ferramenta 

óptica. Na realidade, a questão da cópia e da reprodução estão intimamente 

ligadas aos dispositivos de semelhanças. E, neste aspecto em particular isso faz 



Da Visão Objectiva ao Olhar Subjectivo (I) 

520  

toda a diferença. Impõe-se, por isso, um último olhar sobre um aspecto lateral no 

processo trabalho de Ingres, mas significativo para completar este tópico. 
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5- A semelhança entre desenhos 

“lignes plus droits” 349 

 

No decurso do nosso estudo dos desenhos de Ingres, nos fundos do museu de 

Montauban, deparámo-nos com um pequeno caso insólito, mas adequado para 

concluir o nosso percurso de reflexão. Trata-se de dois pequenos desenhos 

traçados de forma exactamente igual, provavelmente esquiços de ocasião, 

descomprometidos, representando uma cabra e que aparecem em conjuntos bem 

distintos, sem qualquer relação entre ambos. Um está delineado no verso de uma 

folha de uma vista da série do “caderno dos pontinhos” e o outro é um fragmento 

que está incluído no grande conjunto de estudos feitos para L’Âge D’Or (veja-se 

Fig. 195).350 A incógnita sobre as circunstâncias da sua produção — se foram ou 

não feitos na mesma altura ou no decurso do mesmo processo de trabalho — 

alimenta a perplexidade de se encontrarem aparentemente relacionados com 

lugares e tempos tão distintos no trabalho de Ingres.351 Para lá desta curiosidade,  

                                                
349

 Inscrição de Ingres que aparece num estudo de figura da série de desenhos de Montauban 
para L’Âge D’Or  (“Danseuse”, nº inv.: 867.499. Veja-se Fig. 196.1). 

350
 As referências são, contudo, pouco claras. O primeiro [n124 (Inv. 867.4331- verso)], a 

grafite sobre papel, está claramente cortado, desenhado nas costa de uma folha pertencente à série 
das vedute romanas que foram executados no intervalo 1808-11; a data do registo da cabra pode 
contudo ser contemporânea deste período ou posterior; quanto à atribuição à mão de Ingres podem 
evocar-se os mesmos argumentos já debatidos em relação à autoria do “caderno dos pontinhos”. O 
segundo desenho (Inv. 867.783), a grafite sobre papel translúcido, também provavelmente cortado, 
levanta igualmente algumas dúvidas: aparece num lote de trabalhos de data muito posterior, 
contendo mais de quatrocentos desenhos de estudos feitos entre 1843-47 para L´Âge d’Or, uma 
grande pintura mural encomendada a Ingres pelo duque Luyenes para o seu castelo de Dampierre. 
Paradoxalmente, Vigne refere que este é o único registo que prova que Ingres teria a intenção de 
colocar uma cabra na composição de L´Âge d’Or (Cfr. Vigne 1995a, p.378) mas ordena o esquiço 
num grupo classificado como “desenhos retirados desta série”, dando a entender a sua falta de 
relação com este grupo. Existe uma segunda versão de L’Âge D’Or de 1862 no Fogg Art Museum 
de Cambridge. 

351
 Quanto a nós, trata-se claramente de um erro de ordenação, provavelmente herdado da 

primeira inventariação e catalogação de Cambon. O estilo dos dois desenhos aponta para que 
ambos tenham sido feitos na mesma altura. Pelas características gráficas da linha fluida e definida, 
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F i g .  195  — 1  e  2 :  D o i s  re g i s to s  d i s t i n to s  d e  u ma  c ab r a ,  co mpa rad os  l ado  a  l ado  à  es ca l a  

rea l ;  3 :  De ta l h e  da s  c abe ças  sob rep os ta s ,  (1 ) ,  a  ve rde ,  c o r re spo nden do  a  u m a  a mp l i a ção  d a  

esc a l a  e m ca .  3% .  e  (2 ) ,  a  ve r me l ho .cxcv 

não restam dúvidas quanto a um facto: um deles é uma cópia fiel feita a partir do 

outro. Além da congruência figurativa de linhas, formas e proporções, existe toda 

uma série de traços, ritmos e marcas gráficas que se repetem de forma muito 

mimetizada. Não sabemos qual dos dois é o original e a cópia. Sabemos, porém, 

por verificação in loco, que a cópia não é fisicamente decalcada por sobreposição, 

pois o segundo desenho (2) — apesar de ter sido traçado em papel translúcido 

(papier calque) — é ligeiramente maior em ca. 3% em relação ao primeiro. Trata-

se, portanto, de um caso de variação mínima de tamanho, em tudo idêntico à 

transferência de desenhos entre vedute e retratos. 

 

A observação dos 12 casos de reproduções dos desenhos das vedute nos 

fundos dos retratos de Ingres permite-nos discernir de forma mais clara as 

circunstâncias específicas de como ocorrem as transferências de imagens, 

sobretudo no que se refere às diferenças detectadas entre registos tão similares. 
                                                                                                                                 

do contorno caligráfico e dos traços ritmados e seguros, diríamos que existem afinidades muito 
próximas com o tratamento gráfico dado à vegetação, muros e descampados que figuram nas 
vistas do “caderno dos pontinhos”, não sendo, portanto, de estranhar que a data destes esquiços se 
situe algures no período romano de 1808-11. O facto de um deles se encontrar no verso de uma 
das folhas daquela série, reforça ainda mais esta hipótese. 
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Ainda assim, — e apesar de termos adiantado a hipótese da intervenção de uma 

ferramenta óptica — essa observação não nos permite, em rigor, aferir certezas 

absolutamente definitivas sobre os processos ou os meios envolvidos na 

transferência dos motivos ou figuras. Efectivamente, a reprodução nestes 

desenhos (envolvendo, quer a ampliação ou redução, quer ainda a correcção ou 

variação dos motivos seleccionados) levanta inevitavelmente interrogações 

pertinentes sobre o processo de transferência usado porque, para todos os efeitos 

— e este é o âmago do problema que nos tem ocupado com esta questão — o que 

importa aqui reter é que as transferências nos fundos envolvem um exercício de 

desenho de observação com pontos de contacto idênticos aos de um desenho 

duma vista ou de um retrato e — salvo as devidas distâncias — uma acção que 

procura mimetizar ou duplicar uma dada estrutura visual: num caso temos uma 

realidade tridimensional (uma pessoa a retratar ou uma vista a captar), noutro uma 

realidade bidimensional (uma imagem a reproduzir). Em todo o caso, em ambas 

as situações temos um exercício de representação gráfica que é orientada pela 

premissa da semelhança no desenho. Ou, no caso concreto, de semelhança entre 

desenhos. Representação que apenas se distingue quanto à natureza do objecto 

representado (bi ou tridimensional). A importância da comparação e do paralelo 

entre estes dois objectos de representação, bem como da pertinência das 

modalidades de registo escolhidas para cada caso, pretende apenas sublinhar que, 

no fim da linha, aquilo que temos são sempre exercícios de representação que 

oscilam entre a reinvenção do retratar e a duplicação da cópia, entre interpretação 

e  reprodução. O desenho (ou a (re)produção) dos motivos que aparecem nos 

fundos dos retratos desenhados envolvem também, portanto, um processo que 

oscila entre a precisão e fidelidade do “decalque” a uma imagem matriz e a 

liberdade da sua recriação num novo cenário o que implica, por isso, estratégias 

necessariamente idênticas, incluindo a variabilidade na escolha das ferramentas 

mais adequadas para os fins pretendidos. 

 

A duplicação e transferência no âmbito processo de estudo e ensaio 

preparatório de imagens é um recurso particularmente notório no método de 

trabalho de bastidor usado por Ingres. A nossa visita aos fundos do Musée Ingres  
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F i g .  196  — Mé tod os  de  t r ans fe rên c i a  de  i mag ens  n o  p ro ce sso  d e  t r aba l h o  de  I ng r es .  cxcvi 

permitiu-nos constatar que as soluções são muito versáteis e variáveis. Além das 

cópias e duplicações à vista desarmada e dos traçados por decalque, encontramos 

praticamente todo o repertório de técnicas usadas para trabalhar, “editar” ou 

ensaiar em todo o processo de concepção de uma imagem definitiva: de 

transposição de uma imagem por picotado, marcação por pressão ou incisão, 

colagens e composição de folhas remontadas para estudos diversos, estudos de 

“mise en place” com papel vegetal justaposto sobre cenários, delineamentos  
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F i g .  197  — C aso s  de  t ran s f e rê nc i a  de  de sen ho s  d e  In g re s :  1 -  De l i ne am en to  “ l i mpo ”  

deca l cad o  sob re  pa pe l  ve ge ta l  a  pa r t i r  de  u m esb oço  [s e gundo  ( Lapa uz e  191 ,  p .  8 4 )  t ra ta -se  

de  u m “p re mi é r e  pe nsé e  du  Po r t ra i t  de  M me .  D eva uça y ” ] ;  2 -  Des enho  pa r a  o  r e t ra to  d e  

Mad am e  Du vau cey  co m a  re spe c t i va  q uad r i cu l a  de  a mp l i a ção  p a ra  a  t r ans fe rên c i a  pa ra  

p i n t u ra ;  3 -  E s t udo  p a ra  o  re t ra to  de  Mm e.  D ’ Ha us son v i l l e  sob re  du as  fo l h a  de  p ape l  vege ta l  

co l ad as  ;  4 -  E s tudo  p a ra  L ’ Âge  D ’ O r ,  co m  qu ad r i cu l a  p a ra  t ran s fe r ênc i a .cxcvii 
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transcritos de um suporte para outro, etc. (veja-se Fig. 196). O espólio de 

Montauban está repleto de estudos e de decalques que testemunham o recurso 

recorrente de Ingres nestes processos de transferências e transformação entre 

desenhos.352 Já para não falar no recurso a colaboradores e alunos que o 

auxiliavam em trabalhos de apoio mais específicos. Um dos métodos mais 

conhecidos e usados para reduzir ou ampliar uma imagem é o da quadricula, 

sobretudo na transferência de um desenho para um suporte pictórico (Fig. 198). 

Porém, no caso de transferência entre desenhos, este é um processo que deixaria 

marcas visíveis inevitáveis em ambos os suportes, Nos casos por nós analisados, 

manifestamente não se usaram estes métodos de transferência. E também, 

voltamos a sublinhar, não foi usada qualquer técnica de cópia por contacto directo 

(como por exemplo por decalque com estilete ou por outra técnica similar de 

transferência com sobreposições e transparências). 

Recordemos que nenhum dos motivos ou figuras transferidos entre as folhas 

das vedute e as dos portraits na sua escala real têm os tamanhos coincidentes. Em 

todos os casos analisados observou-se sempre uma alteração no tamanho real das 

duas figuras em causa (a do original e a do duplicado). Esta característica peculiar 

determina que o processo usado envolveu ampliações ou reduções desses motivos 

para estarem em conformidade com a composição e a escala do retrato. Só duas 

hipóteses podem explicar a conformidade da sobreposição dos delineamentos: ou 

Ingres reproduziu os desenhos “a olho”, à vista desarmada, servindo-se apenas do 

seu talento e da perícia da sua mão — tarefa perfeitamente ao alcance das 

capacidades demonstradas pelo mestre em registar semelhanças — ou reproduziu 

os desenhos com o auxílio de uma qualquer dispositivo mecânico ou óptico. As 

técnicas para o efeito eram largamente usadas por gravadores e ilustradores e 

estavam ao alcance de qualquer um, particularmente Ingres que se relacionava 

com vários deles. Se pensarmos nos dispositivos existentes nesta época que 

poderiam auxiliar nesse processo de reprodução assistida, com a particularidade 

de ampliar ou reduzir desenhos, os únicos candidatos disponíveis seriam três: o  

                                                
352

 Acerca das técnicas de atelier em Ingres, envolvendo os processos de decalque, 
transferência, montagens, colagens, ensaios de composição e estudos a partir de outros estudos 
veja-se Goetz 2005. 
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F i g .  1 98  — Cóp i as  de  d es enho s  a ss i s t i da s  p o r  d i sp os i t i v os  me cân i co s  e  óp t i co s  p a ra  a mp l i a r  

e  redu z i r .  ( em c i ma ) :  (1 )  e  (2 )  o  pan tó g ra fo ;  ( a  m e i o )  d i spo s i t i vo s  óp t i c os :  c â mara  obs cu ras  

adap tad as  de  (3 )  G ra ves ande  ( 1724 )  e  (4 )  B i on  (17 65 ) ,  e  (5 )  uma  i mag em no  i n te r i o r  de  u ma  

câ mar a  obs cu ra  de  p ro j e c to r  e xe cu tan do  u ma  re p ro d ução  e xp e r i men ta l  d e  um re t ra to  

dese nhad o . (e m ba i xo )  i l u s t ra çõe s  do  s éc .  X X de  an únc i o s  à  câ mar a  l úc i da ,  de mon s t ran do  as  

sua s  po ten c i a l i da de s  co mo  i n s t ru men to  p a ra  r ep ro du z i r  g ravu ra s  ou  f o t og r a f i as .cxcviii 
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pantógrafo, a câmara obscura e a câmara lúcida. No sentido de perceber melhor as 

reprodução de desenhos com estes três dispositivos.353 O pantógrafo era um 

implicações dos processos envolvidos, realizámos uma série de ensaios de 

dispositivo mecânico bem implantado e conhecido nas técnicas de reprodução 

gráfica. Porém, parece-nos pouco credível que este instrumento possa ter sido 

empregue nos retratos desenhados de Ingres. Para além de ser menos prático para 

adaptar a redução ou ampliação dos elementos a transferir do desenho original 

para a nova composição, (os factores de ampliação/redução são normalmente 

fixos e limitados, restringindo a liberdade de transferência e de composição) 

deixaria igualmente marcas na expressão do traçado (consequência da rigidez e do 

mecanicismo do gesto implicados na transferência). 

Uma câmara obscura devidamente adaptada para o efeito, como a que propõe 

já em 1724 Willem-Jacob’s Gravesande,354 ou um qualquer dispositivo baseado 

neste princípio, como o aparelho de 1765 de Nicolas Bion (veja-se Fig. 198.1 e 2) 

poderia igualmente ser usada no processo de transferência. Mas também aqui os 

entraves seriam muitos: sobretudo, dificuldades práticas no manuseamento para 

compor a escala desejada relacionados com a variação da distância focal e 

respectiva focagem (recordemos que na mesma folha temos vários motivos cujo 

tamanho varia na reprodução) e ainda problemas na curvatura das linhas devido 

ao efeito de aberração esférica das lentes. 

Assim, aquele que se nos afigura como o mais provável nesta circunstância 

específica — envolvendo transferências de imagens com muitas variações de 

escalas — seria sem dúvida a câmara lúcida, por ser o mais prático e eficaz para a 

tarefa em causa, livre dos constragimentos das refocagens, bastando para esse 

efeito aproximar ou afastar sem qualquer complicação a matriz para a reprodução. 

                                                
353

 Veja-se Volume II, pp. 369-371. 

354
 No seu An Essay on Perspective, de 1724, no capítulo dedicado à câmara obscura, 

Gravesande apresenta dois aparatos concebidos para o registo gráfico, fazendo a descrição de 
como usá-los também para a reprodução de gravuras, recomendando para este fim a câmara em 
forma de liteira, que vem munida com um adaptador e uma prancheta para o efeito (veja-se 
Gravesande 1724, pp. 114-115 e p. 120, Plate 30.) 
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Como já mencionámos, a câmara lúcida era a grande novidade do momento, já 

disponível nesta data aos artistas, sendo que uma das suas propriedades mais 

proclamadas era precisamente a possibilidade de poder ser usada como ferramenta 

para reproduzir imagens à escala desejada. Se foi de facto usada por Ingres ou até 

eventualmente por um dos seus amigos gravadores ou um qualquer colaborador 

seu para transferir os desenhos das vedute para os fundos dos retratos nunca 

saberemos ao certo. Mas, se no caso de alguns desenhos da série das vedute, como 

a do “caderno dos pontinhos”, comprovamos a forte suspeita do uso de uma 

ferramenta óptica, porque não admitir igualmente o seu uso para fins de 

transferência ou reprodução de desenhos? 

Um dado significativo nos cinco casos mencionados  em que se verifica uma 

coincidência quase total na configuração e delineamentos dos dois desenhos 

relacionados (N65 / n110; N83 / n34; N158 / n72; N177 / n110; e N231 / n72) — 

suspeitos, como vimos, do uso de uma câmara lúcida —, é o de que, apesar disso, 

é sempre possível detectar pequenas diferenças, invariavelmente como 

consequência de melhorar ou corrigir o desenho original. Será então esta 

característica — a da diferenciação na semelhança — um sinal que enfraquece a 

hipótese da intervenção de uma qualquer ferramenta auxiliar em detrimento da 

cópia executada simplesmente à vista desarmada? Não necessariamente. Devemos 

notar que esta característica é compreensível pela natureza autográfica que é 

intrínseca ao próprio acto de desenhar. Ou seja, devemos atender ao facto de que 

estamos sempre perante uma transcrição manual entre desenhos que envolve 

inevitavelmente, ainda que em grau insignificante, a singularidade do gesto e o 

arbítrio da escolha. Mesmo na hipótese de uma transcrição assistida por um 

qualquer dispositivo mecânico ou óptico, o gesto manual tem sempre a sua quota 

parte no processo e, portanto, dificilmente se verificaria uma reprodução que 

mimetize em absoluto o traço, a expressão ou os contornos precisos do desenho. 

Por outro lado, uma reprodução assistida pode sempre admitir também a liberdade 

de soluções que se entendam escolher tendo em vista, por exemplo, a adaptação 

dos elementos do desenho de uma veduta à realidade compositiva de um retrato, 

mesmo que isso implique desviar-se duma fidelidade à matriz original e, 

consequentemente, sacrificar a veracidade topográfica da representação ou 

adulterar a descrição factual do espaço. Mas, por mais ou menos diferenças entre  
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F i g .  1 99  — R ep r odu çõe s  à  es ca l a  das  t rês  ve rs ões  do  Re tra to  da  F a m í l i a  F o re s t i e r  mai s  u ma  

rep r odu ção  em  meda l hão :  ( 1 )  N33 ,  1806 ,  233 x319 m m , Mu sée  du  L ouv re ,  Pa r i s ;  ( 2 ) :  N 34 ,  s .d .  

241x 325 m m, Mu sée  Ing r es ,  M on taub an ;  (3 )  N 35 ,  c .182 8  (ou  185 1 ) ,  300 x37 2 m m , F ogg  A r t  

Mu seu m ,  Ca mb r i dg e ,  M A . ;  e  (4 )  Por t r a i t  de  Ju l i e  F o r es t i e r ,  1 806 ,  91 x7 5m m , F on da t i on  

Cus tod i a ,  Pa r i s .cxcix 
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os delineamentos da veduta e do fundo, a verdade é que, no essencial destes cinco 

casos, eles apresentam-se mais com o estatuto de reproduções, do que com o de 

segundas versões de uma representação a partir do desenho original.  Neste 

sentido, estes delineamentos constituem-se como réplicas de outros 

delineamentos.  

 

Um aspecto interessante a ter em conta a propósito das réplicas de desenhos é 

o facto de, ao longo da sua vida, Ingres ter produzido várias cópias exactas de 

desenhos seus, sobretudo de retratos. A prática de produzir duplicados era 

habitual entre os artistas pelas mais diversas razões (transcrição para gravação, 

prova de estado, segundas versões para oferta ou simplesmente preservar uma 

recordação). Mencionaremos apenas três exemplos cujos traços revelam 

afinidades com o tema da semelhança entre desenhos que temos até agora 

debatido e que estabelecem um contraponto útil sobre a questão das 

reproduções.355 

O primeiro caso, que tem características muito semelhantes à das reproduções 

observadas nos fundos dos retratos desenhados — ou seja, à réplica de 

delineamentos —, é o do retrato de grupo da família Forestier do qual se 

conhecem três versões e um detalhe (Fig. 199): uma no museu do Louvre, que é o 

desenho original executado em 1806, antes da partida de Ingres para Itália; outro, 

que é uma réplica sem assinatura, executada provavelmente na mesma altura e 

actualmente no museu Ingres em Montauban; e ainda uma outra cópia em papel 

vegetal no museu Fogg em Massachusetts, executada vários anos mais tarde a 

partir do desenho do Louvre.356 Recentemente foi dado a conhecer uma quarta  

 

                                                
355

 Além dos três casos de que falaremos (N33, N34 e N35; N113 e N114; e N69 e N70), 
identificamos pelo menos mais nove retratos que possuem uma outra versão reproduzida: N85 e 
N86; N91 e N92; N135 e N136; N138 (parcial), N139 (parcial) e N140; N272 e N273 (em espelho); 
N272 eN273; N295 e N296; N325 e N326; e N386 (parcial) e N387. 

356
 Esta última cópia foi sem dúvida, segundo Naef (1999, p.94), executada por Ingres. O 

desenho contém uma inscrição acrescentada posteriormente com a data de 1804 que, obviamente é 
errónea. Naef atribui-lhe como data provável de execução o ano de 1851. O Museu Fogg data-o 
em torno do ano 1828. 
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F i g .  200  — (e m c i ma)  1 :  So b re pos i ção  d o  dese nho  do  L ouvr e  (N3 3 )  e  do  F ogg  ( N35 ,  co m a  

esc a l a  re c t i f i ca da )  cen t r ada  a  p a r t i r  d a  f i gu r a  p r i n c i pa l ,  pa ra  d e t ec ção  d e  d i fe r enç as .  2 ,  3 ,  4  

e  5 :  C om par açã o  e n t re  de ta l he s  de  N33  (à  e sq . )  e  N 35  (à  d i r . ) .  ( em  ba i xo )  c o mpar aç ão  d o  

ros to  d e  M me .  F o res t i e r  do  L ou vre  ( N33 )  co m o  da  F on d a t i o n  Cu s t od i a  ( d i f e ren ça  d e  es ca l a  

de  11% ) .cc 
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cópia retratando apenas o rosto de Julie Forestier num medalhão oval.357 Os dois 

primeiros são folhas com dimensões aproximadas, mas com as figurações do 

desenho coincidentes (excepto no lenço que a figura central, a noiva de Ingres, 

Julie Forestier, segura na mão), sendo, portanto, provável tratar-se de uma cópia 

executada por decalque directo.358 Na versão do museu Fogg o tamanho da folha 

e das figurações são maiores, tendo-se, portanto, procedido a uma ampliação geral 

do desenho (ao contrário do que poderia fazer pensar o uso do papel vegetal como 

suporte, mais adequado à transferência por decalque directo). O processo de 

transposição foi, neste caso, acompanhado de alterações subtis na distribuição 

espacial das figuras e de detalhes ligeiramente redesenhados, numa estratégia em 

tudo idêntica à observada para o fundo dos retratos (veja-se Fig. 200). Ou seja, 

uma grande semelhança entre registos com diferenças particulares significativas. 

Também neste caso as interrogações sobre a concretização do processo se 

colocam: reprodução assistida ou a olho? E também aqui a especulação sobre a 

metodologia usada poderia admitir qualquer um daqueles cenários. 

 

O segundo exemplo é um caso flagrante de folhas com formatos distintos, 

mas ainda assim com os respectivos desenhos com tamanhos exactamente 

coincidentes. Dois retratos desenhados do pintor Pierre-Athanase Chauvin, 

assinados e datados de 1814; o original encontra-se no museu Bonnat em 

Bayonne e a sua reprodução no museu do Louvre. Trata-se de um caso em que os 

delineamentos da cópia, quando justapostos aos do original, são de tal forma 

iguais que seria virtualmente impossível terem sido executados apenas na base da 

intuição, do golpe de vista ou do controlo manual para duplicar um fac-simile. Ou 

seja, estamos perante uma réplica executada com o auxílio de um qualquer 

dispositivo de reprodução (mecânica ou óptica) ou, mais provavelmente, 

executada por meios mais expeditos e prosaicos, apenas por decalque directo (seja  

                                                
357

 Adquirida em 2001 pela Fondation Custodia, Paris. 

358
 Naef (1999, p.94) sugere que esta cópia tenha sido executada pela própria Julie Forestier, 

também ela uma pintora. Também a alteração no tamanho do lenço pode na realidade ser 
enganadora já que, segundo Naef, parece que o próprio Ingres terá redesenhado este detalhe anos 
mais tarde, diminuindo, portanto, o seu formato tal como se vê na terceira versão. 
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F i g .  201  —  Re t r a t o  d o  P i n to r  P i e r r e - A t hana se  Cha uv i n :  (1 )  o  o r i g i na l  ( N113 ;  28 ,3 x20 ,2  c m,  

Mu sée  Bonn a t ,  B ay onne ) ;  (2 )  a  r ép l i c a  (N1 14 ;  24 x19  cm ,  Mus ée  du  Lo uv re ,  Pa r i s ) ;  (3 )  

sob r epo s i ç ão  do s  do i s  d es enho s  à  es ca l a  rea l .cci 

 

por transferência recorrendo à sobreposição de folhas à transparência, por 

calcagem através de pressão e marcação de linhas ou ainda por transposição com 

auxilio de papel vegetal ou de outros materiais e técnicas apropriadas para o 

efeito). 

 

Um terceiro caso ainda mais extraordinário vale a pena ser mencionado: duas 

versões de um retrato em perfil de Guillaume Lethière de 1811: um exemplo de 

uma reprodução executada, portanto, num período contemporâneo da produção 

das vedute e da inclusão destas no fundo dos retratos desenhados).359 Um, 

                                                
359

 O pintor Guillaume Lethière, director da Academie de France de 1807 a 1816 e figura 
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aparentemente o original (N69), existente também no museu Fogg e outro (N70), 

no museu Bonnat, numa folha ligeiramente mais pequena. O que deve ser 

sublinhado neste caso é que a escala do desenho da cabeça e dos demais 

delineamentos foi, na réplica de Bayonee, reduzida em ca. 6% em relação ao 

original. Estamos certamente a falar de diferenças de milímetros no tamanho do 

desenho das figuras mas, ainda assim, suficientemente relevantes para os poder 

considerar com escalas diferentes e, logo, como reproduções sem recurso ao 

decalque físico. Mas o que impressiona neste caso é que o grau de coincidência 

das figurações, dos traços e até da expressão gráfica é aqui absoluta, como 

comprova a sobreposição dos dois registos depois de devidamente ajustada a 

escala da cópia.360 Ao contrário do que se verifica na transposição dos desenhos 

das vistas para os fundos dos retratos, em que nos casos de maior coincidência se 

constatam sempre aspectos de diferenciação ou de alteração, neste caso, quando 

os desenhos são redimensionados e justapostos, a concordância é praticamente 

total.361 Os registos dizem-nos que a cópia de Bayonne é efectivamente da mão de 

Ingres e, tendo esta uma ligeira redução, não nos podemos deixar de interrogar 

como uma tamanha correspondência de configurações foi conseguida nesta  

                                                                                                                                 

próxima e protectora de Ingres viria a ser agraciado novamente com a oferta de um retrato, num 
desenho de 1815 (N135 — veja-se Fig. 79.3) do qual Ingres também fez, como neste caso de 1811, 
uma cópia (N136) provavelmente para guardar uma recordação do seu amigo. Três anos antes, em 
1808, Ingres havia já retratado individualmente a sua esposa (N50) e feito o retrato conjunto desta 
com o seu filho Lucien (N51 — veja-se Fig. 175.3). Ainda em 1815, Ingres executa um retrato 
conjunto do seu filho Alexandre com a sua esposa (N140) concebido, curiosamente, a partir da 
reprodução dos dois retratos individuais de cada um (N138 e N139 respectivamente). 

360
 Nos ensaios que fizemos, o grau de redução não é absolutamente constante para todas as 

zonas da imagem havendo oscilações pontuais entre 4,6% e 6,1% (apesar disso, essa diferenças 
são desprezíveis e a média geral situa-se nos 6% de redução). Com este factor de redução e uma 
rotação ligeira de 1 grau, consegue-se obter uma coincidência praticamente total entre os dois 
delineamentos (as diferenças pontuais mínimas são detectáveis ao nível do perfil da boca, da testa 
e dos contornos mais livres de alguns detalhes do cabelo e das vestes e ainda nalgumas variações 
no tratamento dos sombreados da expressão fisionómica). Se individualizarmos um rectângulo 
envolvente do rosto (ca. 5,2x5,7 cm) a redução correspondente de 6% equivalerá a uma diferença 
de ca. 3 mm (com uma diminuição para ca. 4,9x5,4 cm) que, apesar de mínima, é suficiente (para 
desenhos com esta escala) afastar a hipótese de uma transposição por decalque directo. 

361
 As diferenças que se detectam são perfeitamente justificáveis e acomodáveis com as 

inevitáveis variações da manualidade do traçado e do tratamento gráfico que envolve o desenho de 
uma segunda versão. 
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Sob repo s i ç ão  do  o r i g i na l  (N6 9 )  e  d a  cóp i a  ( N70 ,  co m a  e sca l a  r ec t i f i c ada )  pa ra  de te cçã o  d e  

d i fe ren ça s .ccii 
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segunda versão. Acreditamos que este é daqueles exemplos de reprodução, que 

dificilmente pode ser explicável apenas com uma transposição a olho, sem 

qualquer tipo de auxílio. Se Ingres não usou aqui um qualquer dispositivo de 

reprodução, então estamos de facto perante um fenómeno extraordinário. 

 

 

* 

 

 

Seja com cópias ou réplicas de desenhos, seja com reproduções ou 

transferências de motivos entre desenhos, aquilo que quizemos explorar nestas 

duas últimas secções foi uma dimensão do problema que, apesar de aparentemente 

lateral, tem afinal de contas, mais pontos de contacto com os processos das 

representações de vistas (e mesmo de retratos) do que um primeiro olhar poderá 

fazer supor. Desde logo, porque em ambos os casos lidamos com um modelo de 

representação que assenta na ideia de semelhança entre dois esquemas ou 

estruturas figurativas que se equivalem. Equivalem-se tanto mais quanto maior for 

a coincidência estrutural entre ambas. Essa equivalência resulta, portanto, de um 

processo de transferência: transferência e reprodução de figuras de uma realidade 

visual (vista, modelo, imagem) para outra realidade visual (desenho). E é aqui, 

que a mão guiada pela óptica se apresenta para desempenhar um papel decisivo na 

equação. Se o faz é já outra questão que depende da avaliação caso a caso. De 

qualquer forma, a ferramenta óptica apresenta-se para desempenhar o mesmo 

papel funcional, quer se trate da representação de uma vista ou da reprodução de 

um desenho. Os processos ligados às cópias de desenhos, constituem-se, em útima 

instância, como metáfora dos que invariavelmente encontramos associados num 

qualquer desenho de observação de uma paisagem ou de um retrato. Ambos 

decorrem de um propósito baseado na réplicas de semelhanças. 
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XII. Do desenhador ao artista 

Os problemas práticos ligados à representação da realidade visível através 

imagens sempre ocuparam as preocupações dos artistas, não só em termos 

conceptuais e formais, como também a um nível mais imediato e prático, em 

termos técnicos. É indiscutível que a escolha de processos, instrumentos e 

tecnologia envolvidos na sua produção são factores essenciais que condicionam 

os próprios pressupostos da representação para um determinado artista. Um 

modelo de representação assente no paradigma da semelhança, como é o de Ingres 

ou Canaletto, na linha de grande parte da tradição da arte ocidental, procurará, 

portanto, os instrumentos e as técnicas que melhor sirvam o seu métier: fazer 

imagens; ou, dito de um modo mais concreto, representar pessoas, objectos ou 

vistas através de desenhos ou pinturas.  

 

 

E, contudo, a utilização de dispositivos ópticos no desenho levanta 

inevitavelmente uma série de preconceitos e falácias relativamente ao processo 

criativo que importa agora referir. Para um artista experiente, habituado ao 

desenho de observação, a primeira questão legitima que se coloca é a de saber se 

realmente ele necessita desta ferramenta. Por exemplo, uma das falhas lógicas que 

percorre transversalmente a argumentação de Hockney, não apenas para o caso de 

Ingres, mas também para todos os casos suspeitos de utilização da óptica, é a 

simples existência de artistas — desde os nomes mais consagrados até ao simples 

artista de rua; desde os exemplos de vanguarda, ao academismo mais retrógrado 

— que conseguem produzir representações à vista desarmada, com graus de 

semelhança e realismo muito apreciáveis e sem o auxílio de qualquer 

instrumento.362 Para estes, a necessidade de uma ferramenta auxiliar para produzir 

                                                
362

 Lucian Freud ou António Lopez Garcia são apenas dois nomes actuais com produções 
visuais muito fortes, baseadas em trabalho que recorre apenas a observação directa do modelo; no 
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representações fidedignas está fora de questão, porque simplesmente o conseguem 

fazer pelas próprias mãos de forma mais directa, fácil e natural. Nestes casos, é 

mesmo de admitir a forte suspeita de que o recurso a ferramentas ópticas, ao 

contrário de oferecer uma ajuda, constituiria sobretudo um inconveniente e um 

factor de atrapalhação no seu trabalho. O seu talento dispensaria qualquer auxílio 

tecnológico e seria suficiente para assegurar uma execução correcta e fiel. Este 

perfil de artista parece corresponder, aliás, à posição dos contestatários de 

Hockney relativamente a Ingres, segundo a qual a simples sugestão de que aquele 

poderia ter usado uma câmara lúcida nos seus retratos soa a pura heresia. A 

existência de representações altamente elaboradas, com um nível de realismo 

complexo ou com um grau de verosimilhança assombroso pode ser fruto do 

simples talento natural de alguém especialmente dotado e virtuoso, ou do trabalho 

incansável de alguém esforçado, persistente e perfeccionista, sem que isso 

implique algo de inumano só possível com o auxílio de determinadas ferramentas, 

como as da óptica. Considerando a evidência desta constatação não pode deixar 

de se colocar uma derradeira questão: constituirá a utilização da óptica no desenho 

um sinal de diminuição de talento artístico? 

                                                                                                                                 

extremo oposto temos exemplos de uma certa nostalgia anacrónica inspirada numa tradição 
clássica alegadamente perdida. (e.g., “Art Renewal Center”). Para além destes exemplos, refiram-
se ainda os casos de virtuosismo inato que, naturalmente e sem qualquer esforço, revelam uma 
aptidão talentosa para a representação ou ainda certos casos clínicos de pessoas com sindroma de 
Savan, conhecidos pela sua capacidades extraordinárias de memória fotográfica aplicadas à 
representação. 



 Epílogo 

543 

 

1- Arte versus artificio  

O problema ganha outros contornos se pensarmos na questão da legitimidade que 

o uso destes procedimentos pode acarretar para o suposto valor artístico das 

representações. Assumimos, desde já, que esta é, para nós, uma questão lateral no 

contexto do nosso trabalho, mas vale a pena insistir na clarificação, pois ela 

relaciona-se com uma parte importante da visão negativa e estigmatizada que se 

tem sobre os dispositivos ópticos. Vejam-se, por exemplo,  as críticas e 

argumentações que falaciosamente são apontadas em tom de blasfémia a 

Hockney, a propósito das sua teses: críticas que derivam da ideia de que os 

artistas que recorrem à óptica estariam a praticar um artificio e, portanto, a 

cometer uma espécie de fraude; de que, afinal, o talento de um artista era a 

consequência de uma batota. 

Aceitemos apenas duas considerações a propósito da representação: nem 

todas as imagens que representam alguma coisa têm o estatuto de “representações 

artísticas”; tão pouco, nem as imagens que são “representações artísticas” têm 

esse estatuto apenas em função da qualidade da representação. Devemos, 

portanto, evitar a confusão entre coisas conexas, mas, ainda assim, distintas: entre 

“representação pictórica” e “arte” por um lado, e entre “artista” e “artístico” por 

outro. Sem querer entrar em distinções filosóficas profundas, procuremos manter-

nos pelas evidências mais básicas. Por um lado, as representações do mundo da 

arte, as figurações pictóricas, as imagens descritivas e em particular os desenhos 

de observação não se resumem a documentos de registo métrico, onde o espaço e 

as formas visíveis são topograficamente mapeadas com o rigor e a correcção 

próprios de quem quer duplicar a realidade. Há muito mais numa imagem do que 

apenas aspectos de representação (e.g., expressão, exemplificação, metáfora, 

alusão, etc.). Uma concepção que advogasse que o valor da arte resida apenas 

num ideal de imitação da natureza, limitando a noção de representação a um único 

paradigma de visão, reduziria o desenho, no limite, a um nível funcional 

semelhante ao da ilustração científica ou da fotografia documental. Porém, mesmo 
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considerando os casos em que é o princípio mimético que orienta a produção 

artística (e foi-o durante muitos séculos), raramente o maior ou menor grau de 

imitação de uma representação constituiu o vector orientador da sua maior ou 

menor qualidade artística. A perícia em conseguir fazer uma representação fiel da 

realidade, o talento com que uma cópia é executada ou a genialidade da ilusão que 

produz nunca foram os únicos critérios exclusivos pelos quais o valor de uma obra 

de arte é apreciada. Por outro lado, a avaliação do mérito artístico sempre se 

confundiu na atribuição dos louros ao artista que executa ou à obra executada. 

Nem sempre esta subtileza é harmonizável. O valor da arte reside na obra de arte, 

mas esta depende do talento de quem a executa. Desde a Renascença (pelo menos) 

que a figura do artista tende a ser sobrevalorizada (eles são os “Grandes Mestres” 

ou os “Velhos Mestres”) e é nesta tradição que a questão ganha outros contornos: 

o mérito pode depender de muitos factores complexos, mas a explicação mais 

aceite é a que ele deriva de uma espécie dom inato, quase divino, que confere ao 

pintor a capacidade de recriar com as suas mãos, com a sua habilidade e 

virtuosismo aquilo que o rodeia. Este arquétipo — com raízes longínquas e 

reforçadas num certo ideal romântico de artista que foi persistindo até hoje e que 

se tornou num lugar comum — vê o artista como um criador de feitos 

extraordinários, uma figura de talento singular, fruto da sua visão inventiva, da 

livre expressão dos seus sentimentos e aptidões, mas sobretudo, das suas 

capacidades de execução excepcionais; é um arquétipo que parece, pois, conviver 

mal com tudo o que implique uma contaminação da individualidade autográfica 

da “mão” através de actos mecânicos, indirectos e artificiosos, contrários a este 

processo artístico idealizado. Como é evidente, esta é uma visão redutora da 

prática artística, pois limita a dimensão do talento artístico a um mero acto 

extraordinário de execução manual. A definição de “valor artístico” é um 

problema que ultrapassa o âmbito desta discussão, contudo, é evidente que o grau 

de “artisticidade” seguramente não é determinado pela tecnologia e pelos meios 

usados pelos artistas, nem tão pouco determina que procedimentos de actuação 

devem ou não ser utilizados na produção das suas obras. Ainda que se possam 

estabelecer relações causais entre as práticas e os produtos, estes aspectos não 

condicionam a mestria de criador ou a excepcionalidade de uma obra. Assim, a 

ideia de que os grandes artistas não fazem batota é em si mesma falaciosa, pois é 
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baseada na assumpção de que estes não necessitam de auxiliares tecnológicos que 

a sua competência não possa resolver. Tal como Kemp afirmou a este propósito 

(Lefèvre (ed.) 2007, p. 243), “a adopção de tecnologia óptica às necessidades dos 

artistas exige destes grande perícia e criatividade, sem esquecer o facto de que os 

dispositivos ópticos nunca transformaram maus artistas em mestres.” Neste ponto 

concordamos inteiramente com Hockney: os artistas sempre usaram as 

ferramentas e os métodos mais expeditos, mais práticos, mais eficientes naquilo 

que é o seu ofício — a produção de imagens. Nada disto representa um 

desencantamento da figura do artista ou contradiz o talento  da sua actividade. 

Saber se, para determinados artistas (ou até mesmo para a maioria deles), os 

dispositivos ópticos constituem realmente uma solução que se enquadre no seu 

padrão de actuação é um outro problema (histórico, cultural, sociológico); ou até 

saber se esse padrão de actuação se adequa à sua personalidade é, ainda, outro 

problema (psicológico, moral, ético) que é paralelo a este debate. Seja como for, 

não acreditamos que o virtuosismo artístico possa condicionar ou ser 

condicionado pelo uso de ferramentas ópticas no desenho. Aquilo que 

vulgarmente se diz dum artista com “boa mão”, ou com um “traço expressivo”, ou 

com um “gesto espontâneo” são características que não ficam reféns, nem 

certamente dependem, do seu recurso a muletas tecnológicas. Nem tão pouco a 

utilização dessas ferramentas pode ser vista como um anátema de diminuição de 

talento. Máquinas de desenho e máquinas ópticas fazem legitimamente parte do 

mesmo rol de ferramentas onde se incluem lápis e pincéis e desempenham 

simplesmente a mesma função instrumental no processo criativo. Não é o uso 

destes instrumentos, mas a forma como se usa que determina o talento de um 

artista ou o valor de uma obra. O contrário seria ter uma visão demasiado estreita 

do significado da arte, da função das imagens e do papel do artista em todo o 

processo. Não estamos com isto a defender que os fins justificam os meios, mas 

antes que, na coerência de todo um processo, os fins e os meios tendem a ser a 

mesma coisa. A arte no seu significado mais elementar envolve técnica. A 

distinção entre arte e artifício torna-se, portanto, secundária do ponto de vista 

puramente formal, da visualidade das imagens e da sua relação com a sua 

concepção e factura. 

Por isso, quando a máquina desempenha o seu simples papel funcional de 
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instrumento de desenho — que está ao serviço de, sem falar mais alto que o resto 

(i.e. sem diminuir conscientemente a característica autográfica que um desenho 

sempre envolve) — então o seu uso, além de neutro do ponto de vista de uma 

certa ideia de identidade e talento artístico, é perfeitamente legítimo do ponto de 

vista do processo operativo que envolve a construção de uma imagem e a eficácia 

comunicativa da representação. Tal como tantos outros artistas, Ingres recorreu ao 

auxílio de régua para traçar as linhas direitas de edifícios que povoam os seus 

inúmeros desenhos de vedute das paisagens urbanas de Roma. Ninguém imagina 

contestar o seu talento pelo facto de usar um instrumento tão inócuo como a régua 

para traduzir a expressão geométrica de uma linha, em vez de o fazer à mão 

levantada.   
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2- Do háptico ao óptico 

No desenho de observação, do “tirar do natural”, um dos primeiros 

procedimentos subjacentes consiste em montar a estrutura, medir escalas e 

configurar as formas que vão habitar o espaço da página, procedimentos que 

demoram tempo porque envolvem a concentração e o trabalho solidário dos olhos, 

da mão e da mente: os olhos percorrem incessantemente o modelo, ponderam, 

fixam-se em pontos, comparam; a mente selecciona, descrimina, reconhece 

padrões, subentende geometrias; por seu turno, a mão ensaia movimentos, 

experimenta gestos que traduzam em registo físico o trabalho dos olhos e da 

mente. Todo o processo compreende actividade física e mental: anotações de 

pontos-chave, hesitações, escrutínios, comparações de tamanhos, de direcções, de 

alinhamentos e formas; um esforço de percepção e tradução que vai construindo o 

desenho com arrependimentos e confirmações, por “apalpação”, por tentativas — 

como um cego que necessita de tocar nos objectos para os compreender, também 

os olhos têm de tocar, de ter esta dimensão háptica —, até chegar a um patamar 

relativamente seguro, em que os aspectos elementares e estruturais da 

representação se afigurem minimamente assegurados. Este gesto inicial no 

processo construtivo do desenho, tanto pode ser visível através do registo directo 

dos meios riscadores no papel (que vão marcando o rasto desta acção), quanto 

pode estar subentendido no corpo definitivo dos traçados (sem que disso implique 

uma gravação física de toda a actividade subjacente). Aquilo que importa reter é 

que, o desenhador que pretenda fazer uma representação objectiva, que capte a 

semelhança dos objectos, recorrendo ao chamado desenho à vista desarmada e à 

mão levantada experimenta, com mais ou menos evidência, com mais ou menos 

esforço, com mais ou menos segurança os passos desta primeira etapa do seu 

trabalho de construção gráfica. 

Os dispositivos ópticos, como a câmara obscura ou como câmara lúcida, 

permitem abreviar todo este processo de forma eficaz e segura. Basta seguir a 

projecção óptica, seja através do delineamento, da “circunscrição” dos contornos, 
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seja através de outras marcas e sinais que permitam estruturar toda a distribuição 

de formas e configurações sobre a superfície bidimensional da folha. Há também 

aqui, uma dimensão háptica nesta acção de marcar ou de incidir directamente a 

ponta do meio riscador sobre a projecção: o lápis, literalmente toca no seu objecto 

—  objecto que já não é o seu referente real, mas a imagem projectada deste —, o 

lápis toca na projecção, tacteia em formas, golpeia contornos, acaricia vultos; há, 

efectivamente, um contacto entre a imagem projectada e a imagem desenhada. 

Contacto que, como uma pegada ou impressão digital, permite assegurar a 

congruência espacial, estrutural, métrica, topográfica da representação. Temos, 

pois, que, na realidade, grande parte da função essencial do dispositivo óptico tem 

que ver com uma função métrica. A projecção disponibiliza a correspondência 

métrica entre os pontos do campo visual e os seus equivalentes no plano de 

projecção. É neste princípio projectivo que se baseia o critério da semelhança. 

Trata-se portanto, e acima de tudo, de um critério métrico: de transposição de 

medidas de um espaço tridimencional (enquadrado no ponto de vista da lente ou 

do prisma) para um espaço bidimencional (enquadrado no rectângulo da folha). 

Todas as relações topográficas — i.e., (geo)gráficas e (geo)métricas — são 

mantidas entre estes dois espaços pela transferência métrica do instrumento. 

A câmara coloca as coisas no sítio certo. Indica onde riscar o contorno, onde 

colocar uma forma; sugere onde separar zonas de sombra e luz. Contudo há coisas 

que não pode assegurar: a expressão gráfica de linhas, contornos e traços; o 

tratamento do claro-escuro e contrastes lumínicos; a caracterização de texturas e 

padrões; a hierarquia das tonalidades e a aparência das manchas. Enfim, todos os 

elementos próprios da construção gráfica, apoiados na observação directa do 

modelo, mas dependentes, essencialmente, das opções expressivas e estilísticas do 

desenhador, da sua sensibilidade e habilidade para o acto derradeiro de traduzir 

aquilo que vê em marcas e sinais; aquilo que constitui, afinal, o cerne da 

representação. Sem esta dimensão autográfica decorrente do arbítrio criativo, das 

opções formais e do talento criativo do desenhador, os resultados gráficos do 

dispositivo óptico ficam reduzidos a estéreis transcrições mecânicas. Por si só, a 

projecção não garante qualquer eficácia para a semelhança. A semelhança 

depende, principalmente, da mão treinada que marca, do olho avisado que 

escrutina e da cabeça esclarecida que interpreta aquilo que deve extrair da 
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projecção. É, pois, todo este gesto autográfico que dá sentido último à acção da 

circunscrição — a do “traçar uma projecção”. Sentido, que só assegura 

verdadeiramente uma relação de semelhança quando acrescenta a densidade 

humana e o olhar subjectivo do autor à visão dada pelo olho artificial. 

 

 





 

 

XIII. Conclusões  

 

1- A lição de Ingres 

No caso de Ingres, o uso de uma ferramenta óptica no seu trabalho é uma matéria 

não consensual e cheia de zonas de sombras. Os seus métodos de trabalho são 

sobejamente documentados em todo um trabalho de bastidor concretizado no 

recurso aos esboços, ensaios gráficos ou estudos de composição, apoiados 

sobretudo no exercício intensivo do desenho de observação directa. Saber se 

Ingres também usou este ou aquele processo, nomeadamente, se a dado momento 

do seu percurso de juventude em Roma recorreu a um qualquer dispositivo óptico, 

para experimentar resolver determinado problema de representação é, no actual 

quadro das investigações, uma incógnita: nada existe de concretamente 

documentado. Aquilo que objectivamente temos são os desenhos que nos deixou e 

esses podem-nos dizer muita coisa. Não obstante, enquanto figura de primeira 

linha do seu tempo, Ingres conhecia e tinha ao seu dispor a tecnologia que 

desejasse. Mais do que uma discussão especulativa para historiadores — e 

independentemente dos métodos efectivamente usados ou não por Ingres — 

subsiste uma correspondência incontornável que não pode ser ignorada, entre um 

certo paradigma de imagem ou de representação, partilhado por Ingres e por toda 

uma família de artistas que atravessaram este período de viragem, e os meios e 

dispositivos que objectivamente existiam ao serviço desse paradigma. 

O exercício de comparação entre os desenhos de retratos e os de vistas 

conduz inevitavelmente a uma série de interrogações que são cruciais: se, no caso 

dos desenhos da série do “caderno dos pontinhos” — que tivemos o privilégio de 

poder analisar directamente in loco no Musée Ingres em Montauban —

observamos que existe uma forte suspeita do recurso a um dispositivo óptico 

(provavelmente uma câmara lúcida), porque não admitir então que uma 
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ferramenta análoga pudesse ter sido usada em algum momento nos retratos 

desenhados onde, igualmente, é possível em certos casos detectar também sinais 

suspeitos? A questão é tanto mais pertinente quanto sabemos que vários desenhos 

de vistas romanas foram usados nos fundos de alguns desses retratos. Terão, 

enfim, estes fundos, transferidos a partir dos desenhos de vistas, resultado de um 

processo que envolveu algum dispositivo de reprodução? Ou serão apenas fruto 

de um exercício de cópia manual, a olho, assente apenas na perícia e no gesto 

autográfico, no golpe de vista para assegurar a semelhança da reprodução? Tanto 

mais que, seguramente, um destes dispositivos de reprodução foi usado em 

segundas versões copiadas dos retratos desenhados de Ingres. Porque, o que aqui 

se coloca com a assunção e a possibilidade da utilização da ferramenta óptica é, 

consequentemente, a confirmação da adopção de um paradigma de representação, 

mais próximo do realismo do que do idealismo, mais comprometido com o natural 

do que com o convencional. Chegados a este ponto, podemos concluir que 

estamos perante um cenário de impasse, contudo, um cenário cheio de pistas e 

suspeitas. Das muitas sombras que Ingres nos projecta, aquilo que quanto muito 

podemos adiantar é a nossa convicção baseada na análise e interpretação que 

conduzimos e nos seguintes marcos argumentativos que consideramos relevantes 

para esta questão: 

1- Os retratos desenhados iniciais de Ingres (1793-1797), em perfil, são 

marcados por um vocabulário muito idêntico ao do retrato a fisionotraço. Não 

defendemos que tenham sido feitos com recurso a esta “tecnologia”, mas sim que 

partilham com ela a adopção de uma estratégia e retórica de registo baseada na 

reprodução fiel e factual da fisionomia (estratégia aliás distinta nos anos de Paris, 

do atelier de David, onde se revela um gosto distinto); 

2- O retrato de Libório Bartolini, [N37], desenhado já em Itália em Outubro 

de 1806, assinala um ponto de viragem que marcaria o seu programa estético nos 

retratos desenhados a partir desse momento — é, sintomaticamente, um retrato de 

perfil e, quanto a nós, poderia bem ser o resultado de um exercício de 

experimentação pontual com uma câmara obscura de projector; 

3- Uma série de 9 retratos em perfil, executados entre 1810 e 1812, revelam 

as mesmas características de captação e fixação da figura do retratado, com 

afinidades formais às estratégias de registo do fisionotraço ou da câmara lúcida;  
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4- Tal como Ternois, Naef e Fleckner, e ao contrário de Vigne e Toutssaint, 

defendemos que o autor dos desenhos de paisagens romanas de 1808-1811 não 

são atribuíveis a um desconhecido “mestre dos pontinhos”, mas ao próprio Ingres 

(tal como de resto acontece com alguns desenhos do primeiro período romano, 

1806-1820, do qual se incluem, por exemplo, os do chamado “mestre dos jardins 

da Villa Medici”). Além do uso directo que deles fez Ingres, existem vários sinais 

gráficos onde é possível reconhecer a sua marca; 

5- Na grande maioria dos desenhos da série do chamado “caderno dos 

pontinhos”, realizada entre os anos 1808 e 1811, acreditamos que os mesmos 

foram executados recorrendo, ou a uma câmara obscura (como refere Vigne), 

portátil, de projector  ou, mais provavelmente, a uma câmara lúcida (como 

defende Fleckner e Tinterow e sugere e Shelton). Isto significa que, pelo menos 

num número significativo de desenhos desta série, acreditamos que Ingres 

experimentou a aplicação de um dispositivo óptico para o levantamento das suas 

vedute  de Roma; 

6- Encontramos em fundos de 12 retratos desenhados por Ingres motivos 

oriundos de 9 desenhos de vistas de Roma. Destes, 7 pertence à mesma série de 

desenhos executados certamente com o auxílio de um dispositivo óptico: 6 são 

folhas do “caderno dos pontinhos” (de 1808-1811) e 1 é o panorama de Roma (de 

1807(?)); 

7- Pelo menos em 5 casos de delineamentos dos motivos do fundo de retratos 

desenhados reproduzidos a partir de 3 daqueles 7 desenhos da série dos 

“pontinhos” verifica-se um grau de coincidência muito elevado (apesar da 

diferença de escalas) entre matriz e cópia, sendo que em 2 casos (N65 de 1811 e 

N83 de 1812) a sobreposição dos dois traçados é praticamente total, só 

justificável, quanto a nós, através de um método de transferência assistida por 

ferramenta óptica; 

8- Tal como nestas transferências de figuras, também nas cópias entre 

desenhos com escalas diferentes, sobretudo nos desenho de 1811, o grau de 

coincidência de delineamentos só nos parece justificável com o uso de uma 

ferramenta óptica. 

 

Em suma, parece-nos haver um período suspeito, pelo menos entre 1807 e 
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1812, em que Ingres eventualmente teria experimentado, mesmo que 

pontualmente ou intermitentemente, as potencialidades da aplicações da câmara 

lúcida no seu trabalho. Este período coincide com a execução do panorama de 

Roma da janela do seu atelier,363 com a série de vistas desenhadas do “caderno 

dos pontinhos”, bem como com as reproduções com delineamentos coincidentes 

de motivos desta série para o plano de fundo de retratos desenhados. Também 

desta data são alguns retratos desenhados que revelam um olhar distinto do 

habitual, como por exemplo a série de retratos em perfil de 1810  a 1812 (Fig. 

137) ou outros, como o de Mme. Hayard (de 1812, Fig. 78) em que a câmara 

lúcida pode justificar uma certa aparência na captura da semelhança, equivalente a 

um processo de fixação da imagem fantasma, da projecção latente que fica 

aprisionada nas marcas de grafite que lhe seguem o rasto. Depois dessa data as 

evidências não são tão óbvias, pelo que acreditamos que, ou o crescente domínio 

de Ingres neste modelo de representação, ou a diminuição do interesse e 

curiosidade em explorar as potencialidades da ferramenta óptica poderão ter 

ditado o abando da sua utilização. 

 

Sondar sinais de um rasto óptico nos retratos desenhados de Ingres redunda 

invariavelmente num exercício inconclusivo. A verdade é que a técnica de Ingres 

em muitos dos seus desenhos de retrato parece ser de tal maneira planeada, limpa 

de qualquer ruído, de qualquer marca construtiva ou pentimenti que mesmo o 

gesto mais espontâneo ou o traço mais impressivo parece estar sempre colocado 

no sítio certo, alla prima, sem se perceber se esse gesto resulta de um impulso 

natural e “genuíno” ou se é como que guiado por uma estrutura invisível 

subjacente, como por exemplo, de uma projecção óptica. Na realidade, sabemos 

que muita dessa espontaneidade é consequência de todo um trabalho escondido, 

baseado num processo calculado, que envolve certamente esboços e estudos 

prévios feitos à parte e, talvez, sínteses decalcadas e transferências para o suporte 

definitivo, feitas com marcas cegas que serviriam de guia para um trabalho de 

                                                
363

 Veja-se nota 343. 
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refinamento e acabamento final.364 A câmara lúcida encaixa-se, portanto, neste 

modus operandi decorrente do desígnio de construir um registo fiel e verosímil e 

ao mesmo tempo limpo de qualquer rasto de esforço ou de labor construtivo. Em 

Ingres, o desenho de retrato deve ser directo, sintético, depurado e sem 

distracções. Um verdadeiro caso onde se aplica com toda a propriedade o ditado 

“a arte perfeita é aquela que esconde a arte”. 

 Se, por aquilo que analisamos, não é possível obter uma resposta 

absolutamente conclusiva, ao menos a plausibilidade e, acima de tudo, a 

possibilidade e legitimidade do uso de uma ferramenta óptica tem de ser admitida. 

Mas o que esta conclusão em aberto comporta em si não é tanto a questão de saber 

se determinada ferramenta ou processo tecnológico foi usado em detrimento de 

outro, mas mais as implicações que tal possibilidade projecta para todo o processo 

criativo. Por um lado, quer o uso, quer o simples conhecimento e consciência dos 

pressupostos da tecnologia óptica tem um profundo impacto nos modos de 

percepção visual, nas formas de concepção, construção de imagens e, 

consequentemente, nas práticas de representação que não pode ser ignorado. Por 

outro lado, a possibilidade do uso de ferramentas ópticas no desenho anuncia a 

dissolução de dicotomias persistentes que põem em jogo categorias usualmente 

opostas como as de arte versus artificio, génio versus tecnologia, ou de 

manualidade versus mecanicismo ou, em última instância, de natural versus 

artificial. São pois estas duas dimensões da questão — primeiro, a da génese de 

um paradigma de representação e, segundo, a do conflito entre arte e artificio —

que nos interessa sublinhar como reflexão final. 

 

                                                
364

 Sobre o laborioso trabalho de preparação, materiais e retoques nos retratos desenhos de 
Ingres veja-se Cohn 1969; sobre o processo técnico, nomeadamente a transferência por incisão de 
marcas de estilete, veja-se Adams 2011. 
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2- A Câmara de Canaletto 

No caso de Canaletto as evidências da ferramenta óptica no seu trabalho são mais 

consensuais e estabelecidas. O uso da câmara obscura no Quaderno foi já 

investigado por outros, sobretudo por Gioseffi (1959) naquele que consideramos 

ser o estudo mais completo e exaustivo. Ainda assim, havia aspectos a confirmar. 

Quisemos estudar pessoalmente este importante corpo de desenhos enquanto  

testemunho único do emprego da câmara obscura no desenho: a observação e 

manuseamento directo do documento na Gallerie dell’Accademia di Venezia 

permitiram uma análise crucial que jamais qualquer uma das duas edições fac-

similadas teria permitido alcançar. A reflexão em torno deste objecto permitiu-nos 

ter uma compreensão muito mais clara sobre as potencialidades desta ferramenta 

noutros casos, nomeadamente nos exemplos de páginas montadas em panorâmica 

como encontramos em  Gaspare Vanvitelli, Thomas Sandby ou Thomas Girtin. A 

análise levou em linha de conta, complementarmente, o olhar da nossa própria 

experiência com o dispositivo. 

Foi feita, pela primeira vez, a reconstituição, à escala, da montagem das 

páginas das 16 sequências panorâmicas existentes no Quaderno, actualizando 

aspectos não  observáveis em Pignatti (1958) e em Scirè (1997). Este exercício 

permitiu-nos apresentar uma percepção mais clara da veduta subjacente a cada 

sequência, proporcionando a sua comparação com os desenhos autónomos que 

delas são extraídos, bem como das gravuras e pinturas destas séries. 

Das observações feitas pudemos constatar a “marca óptica” do núcleo 

principal dos desenhos do Quaderno  (entre as páginas Q10v e a Q72) em sinais 

que variam desde: 

1- Sequências de folhas em frente verso ao longo de várias páginas 

representando a mesma vista; 

2- Coincidência rigorosa das figurações nos pontos de colagem de junção 

dessas sequências de páginas, mesmo quando a escala é diferente; 

3- Mudanças de ponto de vista ao longo da sequência de uma mesma veduta 

(dinâmica do olhar e mobilidade de captações em zooming ou em paning); 
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4- Alternância de umas páginas construídas segundo uma visão em tele-

objectiva; 

5- Exemplos de desenhos com “dupla-exposição”; 

6- Delineamentos traçados correctamente, de forma espontânea, sem esforço 

ou hesitações em escorços complexos e perspectivas variadas; 

7- Persistência em todas as sequências da colocação da linha de horizonte 

coincidente com a margem inferior da página. 

Este último dado, atípico num desenho construído à vista desarmada, revela 

em contrapartida, uma técnica eficaz para o alinhamento de referência numa 

montagem das várias páginas com diferentes pontos de vista e escalas. É mais um 

sinal que confirma o uso da câmara obscura no processo de levantamento 

subjacente a estes esquiços, que aqui apresentamos em observação inédita. 

Mas, acima de tudo, a nossa revisitação do Quaderno permite desmontar 

alguns mitos persistentes relativos à câmara obscura e a Caneletto. O primeiro tem 

a ver com a falácia em torno da câmara “A.Canal”. Depois, e mais importante, a 

utilização que se faz da câmara. Por um lado, a câmara não é por si só um garante 

de representação fiel, rigorosa ou realista de um espaço. A utilização que 

Canaletto lhe deu demonstram essa função de instrumento útil, rápido e eficaz 

para o registo mnemónico e para o levantamento em bruto de material visual a ser 

retrabalhado mais tarde em estúdio. Por outro lado, a visão de Canaletto como um 

pintor fotográfico no sentido do registo de espaços decalcados a partir da câmara 

obscura, é prontamente desmentida pela reinvenção cenográfica e imaginativa que 

fez dos lugares de Veneza. Reinvenção, na qual a câmara tem um papel 

construtivo e funcional determinante, mas não pelas razões usualmente apontadas. 

Julgamos que as observações que reunimos no caso de Canaletto poderão ser 

projectáveis para outros casos semelhantes. Há muito mais potencialidades no uso 

da câmara que o simples decalque directo a partir de uma imagem projectada. E 

este é, em Canaletto, o sentido mais amplo que pode ser atribuído ao seu olhar de 

fotógrafo, mas à visão de pintor. 
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3- Da costruzione legittima ao pencil of nature 

 A nossa viagem pelo uso de dispositivos ópticos no desenho e na representação 

— pelas imagens desenhadas — cobriu um arco temporal que se situa entre as 

duas principais revoluções nas práticas da imagem da cultura visual ocidental: da 

invenção da perspectiva, com a “construção legítima” de Alberti até à invenção 

da fotografia, com o “lápis da natureza” de Talbot. Entre a “construção” de um e 

a “natureza” de outro há todo uma história de dispositivos ópticos, de sistemas de 

representação, de aparatos de visualização, de instrumentos de registo gráfico, de 

máquinas de “ver através de” que incluem espelhos, lentes e prismas; história e 

dispositivos que compreendem esta tensão entre duas dimensões da representação: 

a construção e a natureza; ou, se se preferir, entre convenção e natureza. O 

modelo óptico do “olho artificial”, no qual se inspiram os dispositivos de 

“circunscrição” e os dispositivos como a câmara obscura e a câmara lúcida, visa 

precisamente atenuar o mais possível a característica convencional da 

representação e sublinhar a sua faceta natural. Visa aproximar  o mais possível a 

imagem projectada pela visão da lente à imagem desenhada. O desenho é, por 

isso, o agente protagonista deste processo, cabendo a ele fixar a imagem 

projectada pela marca gráfica, a efectivação da figura pela circunscrição. Há-de 

ser sempre um desenho que vem da mão de um artista, que deixa a sua marca 

autográfica e que decide o que põe, o que deixa e o modo como o faz. Fá-lo-á, 

portanto, com um  lápis convencional, até ser substituído pelo lápis natural da luz 

fotográfica. Nos três capítulos deste “ver através de” pudemos abordar várias 

dimensões deste dispositivos implicadas na visão que propõem: 

1- a questão da correspondência entre modelo óptico e perspéctico; 

2- a questão do enquadramento ou janela;  

3- a questão fundamental do ponto de vista; 

4- a questão da “circunscrição” no desenho; 

5- a tendência do encobrimento da marca óptica; 

6- as diferenças operativas e conceptuais entre desenhar a partir de uma 

projecção ou de um reflexo. 
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A revisão que fizemos a propósito da investigação de Hockney começou por 

ser o nosso ponto de partida inicial. O nosso objectivo em recuperá-la aqui não foi 

no sentido de rebater os pontos mais polémicos da sua visão, nem tão pouco de 

nos determos com casos particulares (ainda que numa e noutra situação tenhamos 

rebatido certos aspectos das suas posições). Ainda assim, à luz do que nos 

propúnhamos fazer no âmbito da relação entre arte e óptica, pareceu-nos 

importante fazer uma reflexão em torno de facetas de questão não abordadas por 

Hockeny a propósito de três casos:  

1- A propósito retratos desenhados de Ingres, a causa inicial da investigação 

de Hockney, começamos por contestar aos seus argumentos para os recentrármos 

naquele que nos parece ser o argumento verdadeiramente relevante: o do “olhar 

do fotógrafo antes do aparecimento da fotografia”. Foi, incidentalmente, este 

recentramento que motivou um olhar mais atento na obra gráfica de Ingres e que 

nos levou a uma investigação paralela em torno das relações entre retratos e 

vedute, que haveria de se converter no caso de estudo de fundo que aqui 

apresentamos; 

2- A propósito do naturalismo de Caravaggio sublinhámos a precedência do 

acto gráfico na intervenção da óptica, a sua especificidade e diferenciação em 

relação ao processos pictóricos e a prevalência do gesto autográfico; 

3- Finalmente, em Brunelleschi debatemos a primazia do modelo óptico sobre 

o modelo geométrico e a hipótese da origem óptica da perspectiva;. 

 

Assim, a viagem compreendida entre os dois marcos que fixámos (início da 

perspectiva e da fotografia) foi sendo percorrida, subindo e descendo no tempo, 

abordando invariavelmente dois géneros naturalmente ligados aos dispositivos 

ópticos: o retrato e a veduta. O modelo óptico no qual assenta tipologia de 

imagem vigente — a imagem fotográfica — joga-se, portanto, neste período 

temporal e culmina no século de viragem para uma outra era. 

O séc. XIX representa o culminar de uma período sintomático das tensões 

entre distintos paradigmas de figuração. Particularmente entre duas categorias de 

representação que oscilam entre o que classificamos  como “visão objectiva” e 

como “olhar subjectivo”. Por um lado um desejo de racionalização da visão 

proposto por sistemas de representação que se instaurem como universais, 
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fidedignos e credíveis na descrição e representação do mundo. Por outro, o olhar 

humanizado e individual do sujeito que faz uso desses sistemas, linguagens, 

convenções, ferramentas, que os leva mais além ou que, por vezes, os transgride, 

propondo ele próprio um novo sistema, uma variação ou uma ruptura. Não se trata 

aqui da dicotomia tendencialmente artificial entre arte e ciência. Nem tão pouco 

da oposição entre o espírito analítico e sistematizado e o método intuitivo e 

inventivo. Trata-se sobretudo de um equilíbrio instável entre estas dimensões 

aparentemente antagónicas, mas que artistas, desenhadores e, de uma forma geral, 

fazedores de imagens sentem e experimentam. Este sintoma — com ressonâncias 

manifesta nos exemplos que observámos para o caso de Canaletto, continuadas no 

caso de Ingres —  é cada vez mais premente num período charneira fundamental 

nas práticas de produção de imagens e nos métodos de representação na aurora da 

grande revolução tecnológica da fotografia. A revolução da fotografia não é a da 

câmara, mas sim a da fixação química da imagem da câmara. Contudo, a imagem 

da câmara já lá estava, muito antes da proclamação da sua invenção em 1839. 

Essa imagem já vem de muito atrás, e é o resultado de um culminar de evoluções 

e mudanças nas práticas de representação em torno da conquista de um padrão de 

semelhança. Como começamos por referir logo no início deste estudo, o 

paradigma de imagem do mundo visto através de lentes que domina a nossa 

cultura visual, começa a adivinhar-se a partir dessa outra revolução nas práticas de 

representação — a da emergência do paradigma perspéctico. A tavoletta  de 

Bruneleschi é, por isso, o primeiro dispositivo óptico da Idade Moderna e 

demonstra, não apenas os princípios do novo método de representação, mas que 

confirma, sobretudo, a equivalência entre os modelos visual, óptico e perspéctico. 

O método aqui inaugurado, propõe um modelo de visão — o de “olho artificial” 

— que está implícito na câmara obscura, depois, na câmara lúcida e, finalmente, 

na câmara fotográfica. Esse modelo óptico de imagem, que atravessa estas várias 

câmaras, está subsumido em grande parte da tradição pictórica a partir da 

Renascença e tem o seu culminar no século de XIX. Estamos numa era de 

viragem, herdeira das múltiplas visões do mundo que vêm do século da razão e 

das luzes, cruzando os valores do classicismo com o sentido individualista e 

subjectivo do romantismo, anunciando o naturalismo e o positivismo, não 

esquecendo o contributo das emergentes ciências naturais. A fotografia só pode 
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nascer nesta época tão particular. Do ponto de vista da concepção e produção de 

imagens, um dos sinais que precisamente testemunham essas tensões e conquistas 

na representação por imagens é a quantidade de inventos, dispositivos e aparatos 

ligados à representação gráfica que desde os finais do séc. XVIII e primeira 

metade do séc. XIX, começam a proliferar a um ritmo até aqui nunca visto. Parece 

uma espécie de corrida não declarada por um ideal de correcção e verosimilhança 

da representação que terá a sua meta com a implantação da fotografia, 

inaugurando irremediavelmente uma outra era da imagem. Portanto, a câmara ou 

as visões das câmaras já lá estavam: visões à imagem e semelhança da lente e do 

espelho. O extraordinário desenvolvimento de variadas versões de máquinas de 

ver e desenhar, de perspectográficos, fisionotraços, e dispositivos ópticos de 

múltiplos géneros e aplicações, dos quais a câmara obscura e a câmara lúcida são 

os mais paradigmáticos, dão conta, não apenas da sua crescente importância nas 

práticas de representação enquanto ferramentas de legitimidade, fidelidade e 

verdade desse projecto epistemológico e artístico de descrição do mundo, mas 

também desse sintoma que constantemente procura renovadas estratégias de 

figuração do visível em campos mais ou menos antagónicos como os que opõem 

arte e ciência, constituindo-se como um indicador particularmente relevante da 

encruzilhada de sentidos que as imagens adquirem neste momento histórico 

específico, correspondente aos anos da pré-fotografia. Na realidade, muitas das 

imagens que emergem deste período — das da câmara obscura às do fisionotraço 

ou da câmara lúcida — são tocadas por esse sintoma que corresponde a uma 

mudança de sentido relativamente ao modo como se olha e se representa a 

realidade; um desejo de progresso na arte da representação figurativa que pretende 

consolidar uma nova categoria de imagem, já não apenas entendida enquanto 

produto de uma construção, interpretada ou reinventada por um indivíduo (o 

artista), mas uma categoria de imagem entendida cada vez mais como gravação 

objectiva e neutral da natureza, reproduzida ou captada por um dispositivo (a 

máquina). Esta diferença categorial entre uma ideia de construção ou de gravação 

marca, em última instância, uma mudança nos processos de tradução figurativa da 

realidade através de imagens — pinturas e desenhos — que implicam posturas e 

intenções diferentes entre fenómenos como os de representar ou reproduzir a 

natureza.  
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4- Da semelhança no desenho 

A relação entre semelhança e desenho é uma matéria que decorre 

directamente do problema da representação visual. Dito de outro modo, a ideia de 

semelhança é uma parte implicada nesse fascinante dispositivo de tradução e 

descrição do mundo por marcas e sinais sobre uma superfície que chamamos de 

representação e a que comummente associamos à imagem figurativa. A questão 

da semelhança no desenho inscreve-se, portanto, nesse vasto tema que é o da 

representação pictórica ou, se quisermos ser mais neutrais, da representação 

através de imagens. É, por outro lado, uma questão que convoca a própria 

essência das imagens e se confunde com os modos e as práticas profundamente 

enraizadas pelas quais as lemos. Apesar da semelhança poder ser um conceito 

muito nebuloso e impreciso é, no entanto, dos mais centrais e familiares na forma 

como lidamos com as imagens. Aquilo que, por exemplo, estabelece a fronteira 

entre imagens figurativas ou abstractas assenta invariavelmente num critério de 

semelhança ou em avaliações de parecença. Por outro lado, nas representações 

ditas figurativas, aquilo que usualmente mede o grau de realismo ou naturalismo 

está relacionado com o grau de semelhança entre a representação e a coisa 

representada. Efectivamente, os actos de reconhecimento, de analogia, de 

sugestão ou de ilusão que concorrem nos processos de representação são 

suportados quase sempre por juízos e critérios que assentam nessa ideia de 

semelhança. 

A semelhança é, ao mesmo tempo, uma espécie de sombra e fantasma da 

representação. Sombra, porque nos remete imediatamente para aquela ideia de 

projecção da coisa representada que, de alguma forma, a reproduz ou evoca. 

Ainda que se dispense a semelhança como condição para a representação, o 

pensamento visual parece não dispensar os juízos de parecença que acabam por 

estabelecer comparações, projectar analogias, sugerir figurações, quase como 

reflexo causal do próprio fenómeno de fruição de imagens. A semelhança é 

também, por isso, um fantasma no sentido em que as marcas que emergem da 

imagem evocam os vestígios dos objectos e a memória que deles temos. O 

fantasma da semelhança na representação funda-se numa forte tradição cultural e 
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civilizacional que associa a ideia de duplicação, de aparência, de ilusão na relação 

entre as imagens e as coisas representadas. Este assombramento da imagem está 

aliás bem subjacente na evocação do próprio mito da origem do desenho, quando 

a jovem Dibutades tenta reter a presença do seu amado pelo contorno da sua 

sombra projectada numa parede e assim cativar a imagem das suas feições. 

 

É, pois, a metáfora da projecção enquanto ideia fundadora do desenho e da 

representação que alimenta a ideia de semelhança. Como se a vocação original do 

desenho fosse cumprir esse propósito de representar, descrever, registar, designar. 

Sabemos, como é evidente, que há muito mais que representação no desenho. 

Esse impulso de desenhar/designar a realidade — qualquer realidade — não vive 

sem a matéria que lhe dá corpo e que é o elemento constituinte do desenho, que 

mostra, que exemplifica e que dá conta da sua expressão. Não há representação 

sem apresentação; não há objecto representado sem o objecto desenhado — o 

próprio desenho. Não obstante, acreditamos que a herança desse desígnio 

representacional do desenho é uma característica quase ontológica da sua 

natureza. Como uma marca distintiva que associa o desenho a um sistema prévio 

de significação. 

A noção de representação assenta na de figuração, que é subsidiária do 

conceito de semelhança: a figura representa por semelhança. A herança deste elo 

encontra eco na fábula de Dibutades que quisemos sublinhar através das três 

invenções que nela estão subsumidas de forma intrincada: a invenção do desenho, 

da figura e da representação. E, de uma quarta invenção, ou princípio, que reúne 

as anteriores: o de dispositivo. O dispositivo de sombras que Plínio nos contou 

representa também, como referimos, o primeiro dispositivo óptico. Dispositivo de 

projecção que estabelece de forma inequívoca um princípio ou critério de 

semelhança, o qual viria a inspirar o modelo óptico do “olho artificial”. São, 

enfim, estes princípios, dos quais a projecção se assume enquanto matriz 

principal, que sucessivas visões do mundo e da arte vão beber — uma matriz que 

viria a marcar de forma indelével a produção de imagens e a tradição pictórica 

ocidental. Tradição que constrói o conceito de imagem baseado na ideia de 

projecção, de aparência, de duplo, de cópia, de simulacro. Desde os bisontes de 

Lascaux aos pixeis num ecrã que a ideia de parecença se afirma como 
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denominador comum dos dispositivos de representação. Essa ideia, cuja evolução 

se processa por continuidades e roturas ao longo das épocas é, contudo, 

fortemente afectada por aqueles que consideramos como os dois marcos  

fundamentais na história da produção de imagens: a invenção da perspectiva no 

Renascimento e depois, mais tarde, o advento da fotografia. Ambos, afirmam-se 

como referências incontornáveis para a ideia de parecença, quer pela instauração 

de um novo sentido dado ao olhar, quer ainda pelas consequências que operam 

nas práticas representacionais, ao implicarem o conceito de semelhança com o de 

verosimilhança ou credibilidade, determinantes para entendermos o modo como 

as imagens afectam a nossa relação com a realidade. 

Este novo “sentido dado ao olhar” é o da introdução do modelo óptico. 

Modelo que faz coincidir o observador e espectador no centro da cena, 

directamente colocado diante de uma janela ou ecrã, que instaura um inequívoco 

“ponto de vista” e uma perspectiva. A vista, ou seja, aquilo que é visto e 

testemunhado pelo observador/espectador será, enfim, o modelo óptico que 

inspirará o “olho artificial” e que procurará cumprir esse desígnio testemunhal; 

modelo que estará subsumido, também, nos dispositivos ópticos como a câmara 

obscura e a câmara lúcida — dispositivos de semelhança e de desenho por 

excelência. 

 

A semelhança, quer seja tomada em sentido literal, quer metafórico, instaura 

um modelo de referência assente no primado da reflexibilidade e da projecção 

entre arte e realidade, que, com mais ou menos intensidade e variação, se tornou 

num paradigma fundamental de toda a produção pictórica ocidental, pelo menos 

até às rupturas modernistas. Esse paradigma, relativo e variável, que é afinal o do 

conceito de mimesis, do modelo referencial assente na imitação, da arte como 

dispositivo especular da realidade, tem uma tradição e um peso que é 

determinante no modo como vemos e como representamos o mundo. E, como 

consequência, no modo como reorganizamos a questão da sua figuração, questão 

essa que ainda hoje, como é evidente, mantém toda a actualidade. 
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Coda 

“I consciously abandoned the camera. I don’t want    
to look through it again. No more pinholes! Enough  

with those claustrophobiclly constricting edges!” 
Hockney, 2004 365

 

 

 

 

A poeira assentou, passados dez anos sobre a publicação de Secret Knowledge. 

Hockney retirou-se da polémica, abandonou as câmaras e voltou à pintura. 

Entretanto, depois de uma primeira hecatombe demolidora sobre a sua teoria, 

começaram a aparecer cada vez mais contributos e estudos — nos quais o nosso 

também se pode incluir — que directa ou indirectamente foram recuperando um 

tema cada vez mais explorado, mas ainda com muitos caminhos por desbravar, 

como é o da relação dos artistas com os dispositivos ópticos. Expurgados todos os 

aspectos contestáveis e todos os excessos e imprecisões de casos particulares 

diligentemente rebatidos por alguns detractores, julgamos que a visão ou hipótese 

de fundo de Hockney — de que os artistas usavam dispositivos ópticos e eram 

profundamente influenciados pelo efeito das projecção ópticas — continua válida 

e um bom ponto de partida para catalizar novas abordagens e revisões. Tal como 

Kemp (2007, p. 263) propõe , julgamos que é necessário “não ter medo de 

generalizações em bruto e olhar para o cenário mais alargado”. A virtude do 

trabalho de Hockney foi sobretudo o de questionar ideias adquiridas sobre as 

práticas dos artistas e visões que se sedimentaram na história da arte. E neste 

contexto, os olhos e os métodos do pintor e do desenhador, que têm forçosamente 

uma leitura  diferente, necessitam de ter uma voz activa neste debate. Acreditamos 

que contributos de trabalhos académicos oriundos das áreas de estudos artísticos 

em Belas-Artes, como é o caso deste, podem enriquecer esse debate e preencher 

uma lacuna na reflexão em torno deste tema. Acreditamos, também (e por isso), 
                                                

365
 Hockney em Wechler 2008, p. 190. 
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que o estudo dos dispositivos ópticos nas práticas de representação do séc. XV ao 

séc. XIX ainda tem muito por revelar. Vermeer e Canaletto são casos já 

estabelecidos. Ingres é o caso mais recente. E, por exemplo, Holbein certamente 

revelaria essa ligação se lhe fossem dedicados trabalhos direccionados nesse 

sentido. A maioria, contudo, provavelmente, são casos que correspondem a nomes 

menos sonantes e a períodos mais próximos, como o séc. XVIII e sobretudo o 

XIX. 

As imagens dos dispositivos ópticos que abordámos são imagens desenhadas. 

Dispositivos que pressupõem o exercício do desenho e, portanto, um princípio 

autográfico que lhes é imanente (“a óptica não faz marcas” como sublinha 

Hockney). Uma das principais dificuldades em identificar o uso de dispositivos 

ópticos nas imagens desenhadas relaciona-se com aquilo que descrevemos como 

propensão para o encobrimento. Muitas das marcas ou do rasto óptico acaba por 

ser apagado ou dissimulado com intervenções posteriores ou com transposição 

para outros médiuns ou suportes. É um estudo ingrato por assentar quase em 

exclusivo na análise do conteúdo formal e gráfico da imagem e por ser 

invariavelmente inconclusivo. Não obstante, é um estudo em que quem tem 

experiência de fazer desenhos e quem está habituado a construir imagens pode 

levar vantagem. Existem relações e características que se tornam mais evidentes  

ao olhar mais treinado. 

Em termos genéricos, duas características nucleares podem ser destacadas em 

desenhos construídos a partir de um dispositivo óptico: 

1- O princípio da projecção — Seja numa projecção óptica real (como na 

câmara obscura) ou virtual (como na câmara lúcida) o desenho é subsumido a 

uma estrutura projectiva, logo perspéctica, conferindo uma equivalência métrica 

ou topográfica congruente entre imagem e objecto que, consequentemente, lhe 

assegura um critério de semelhança; 

2- O princípio da circunscrição — O desenho efectiva-se pelo acto 

primordial da “circunscrição”. A circunscrição, aqui, corresponde à emergência da 

figura pelo desenho a partir da projecção; não tem de necessariamente 

corresponder ao acto de traçar o contorno de formas (na acepção que, por 

exemplo, Alberti dá ao termo), mas pode corresponder à inscrição de qualquer 

marca gráfica — linhas, sinais ou manchas — que sejam deduzidas a partir da 
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imagem projectada. E esta constitui a diferença entre simplesmente decalcar, por 

vezes de forma mecânica, por cima de uma projecção ou, a partir desta, 

interpretar, assimilar e escolher as marcas que melhor se adeqúem à tradução da 

matéria visual dada. 

O acto gráfico de “marcar uma projecção” atribui ao desenho construído a 

partir de um dispositivo óptico uma dupla valência: 

3- por um lado, confere-lhe uma qualidade icónica que lhe assegura a relação 

de semelhança com o seu referente em consequência da projecção; 

4- por outro lado, confere-lhe uma qualidade indexial que resulta do contacto 

directo entre o desenho e esse referente, i.e., da conexão física entre as linhas, 

sinais e marcas do desenho e a projecção óptica que lhes servem de matriz. 

Esta marca óptica indexial, apesar de ser efectivada pelo gesto autográfico de 

um autor (gesto discricionário, selectivo, criativo) introduz, ainda assim, 

irremediavelmente uma diferença categorial decisiva na representação: a diferença 

entre uma figuração produzida por construção, recriação ou reinvenção da 

realidade e uma figuração produzida por gravação, reprodução, impressão ou 

decalque da realidade. Diferença que, em última instância, balança num registo 

entre o convencional e o natural. Assim, é esta dupla natureza de ícone e índice 

que confere ao desenho com dispositivos ópticos a promessa de credibilidade e 

verosimilhança à representação. É uma promessa porque estas são características 

que dependem ainda da mão de quem desenha; quando a mão se afastou do 

processo para dar lugar à fotografia essa promessa transformou-se em garantia. 

 

* 

 

Julgamos que a investigação que aqui deixamos em torno dos dispositivos 

ópticos dá um contributo inovador numa área relativamente pouco explorada em 

termos teóricos e inexistente em termos de aplicação prática ao desenho no 

domínio académico, tanto a nível nacional, quanto, pelo que julgamos saber, a 

nível internacional. Usámos dispositivos o mais idênticos possíveis aos que 

abordamos no corpo teórico e, principalmente, fizemos desenhos com eles. Os 

resultados do nosso trabalho com a câmara obscura e a câmara lúcida, 

apresentados em forma de relatório no Volume II, disponibilizam informação que 
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acreditamos ser útil e suficientemente desenvolvida para uma compreensão mais 

correcta e precisa daquilo que envolve desenhar com dispositivos ópticos. Trata-

se de trabalho de campo, que dá conta de exercícios experimentais de desenho, de 

teste e reconstituição de muitos dos procedimentos envolvidos nos casos que 

estudámos e não só. Apresenta uma série de observações inéditas, acompanhadas 

de alguns dados técnicos e de comentários críticos que contextualizam o nosso 

percurso neste domínio. Esperamos que, quem algum dia queira estudar as 

aplicações da câmara obscura ou da câmara lúcida às práticas de representação, 

possa encontrar aqui informação e material útil. 

O tópico dos dispositivos ópticos e da sua relação com as práticas da imagem 

e do desenho pode ainda ser explorado e desenvolvido, quer em investigações 

teóricas, quer práticas. Efectivamente, grande parte do entendimento e das 

conclusões a que chegámos comunicaram de forma muito interdependente com o 

trabalho prático que realizámos com a câmara obscura e com a câmara lúcida. 

Comunicação que foi essencial ao questionamento de falácias, mitos e verdades 

adquiridas sobre a relação entre arte e óptica, à reflexão sobre o uso da óptica na 

representação ou ainda à percepção dos limites e alcances reais da aplicação dos 

dispositivos ao desenho. Essa cumplicidade entre teoria e prática foi essencial 

para chegar aos resultados que aqui apresentamos. 

Este é, também, um trabalho sobre as origens, que pode ser tomado como 

ponto de partida aberto para um desenvolvimento ulterior, tanto no domínio do 

desenho como no da teoria da imagem. A lenda da origem do desenho forneceu-

nos as pistas necessárias. Grande parte do que é hoje a cultura visual vigente — 

aquilo que começamos por referir como a premissa do modelo óptico, premissa de 

um mundo visto através de lentes — joga-se entre as duas charneiras 

fundamentais que considerámos: da invenção da perspectiva e da invenção da 

fotografia. É neste período que se constrói o paradigma do olho artificial, 

incorporado no dispositivo óptico; paradigma de semelhança que marcará uma 

cultura da imagem assente em princípios como os de verosimilhança, fidelidade, 

verdade ou naturalismo e que condicionará o modo como as imagens são 

pensadas, feitas e difundidas. O modelo óptico da imagem em perspectiva, é o 

modelo da lente da câmara obscura ou da câmara fotográfica; modelo instaurado e 

formatado de forma massiva no tipo de visão que acabou por condicionar 
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inevitavelmente os actuais padrões de semelhança e, consequentemente, as 

práticas de representação, os critérios de figuração e, de uma forma geral, a 

inculcação dos parâmetros da compreensão visual. 

Mas perante esta “tirania das lentes” temos sempre, como resposta, um lápis 

na ponta dos dedos, mesmo que seja a riscar o contorno de uma sombra. 
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