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RESUMO 

 

Este trabalho procura investigar as alterações da luz em vários espaços interiores ao 

longo de um ano. É constituído de duas partes diferentes que se complementam: uma prática e 

outra teórica. Na parte prática, são elaboradas várias séries de desenhos, onde se regista a 

actuação da luz ao longo de um ano em três espaços interiores, de quatro edifícios de épocas 

diferentes. A maior parte destes desenhos são elaborados no próprio local, por observação 

directa da luz natural que neles actua ao longo do tempo. Nestas séries de desenhos foram 

registados pelo menos quatro períodos do ano correspondentes às quatro estações, porém, em 

algumas séries, foram também registadas variações diurnas e nocturnas.  

A parte teórica desenvolvida procurou reflectir sobre as várias questões suscitadas pela 

parte prática deste trabalho. Estas questões não se encontravam cingidas a um campo de 

conhecimento, e por isso foram sendo abordados vários temas de uma forma livre e 

abrangente. Esta experiência afastou-se assim da “nossa experiência actual, incitada por um 

defeito de especialização anti-humanista, onde as árvores das disciplinas técnicas 

particulares não nos deixam ver a floresta em que estas se relacionam"1 Procurou-se reflectir 

sobre a própria percepção, sobre a luz, a sombra e o tempo, um presumível tempo cíclico, mas 

também muitos outros tempos. Procurou-se ainda reflectir sobre o espaço, a mudança, e a 

própria contemplação, que está inerente a todo este trabalho mas também ao próprio acto de 

desenhar.  

 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE 

Luz, sombra, espaço, tempo, desenho, contemplação, repetição, percepção. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 RAMOS, Miguel Ángel – Leonardo da Vinci. In VINCI, Leonardo da – Tratado de Pintura. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate the variations in light in various interior 

spaces, throughout the course of a whole year. It is divided in two distinct but complementing 

parts: one practical the other theoretical. In the practical part, several series of drawings are 

developed, where the action of light is registered in three interior spaces, of four buildings 

from different eras. Most of these drawings are executed in situ, by direct observation of 

natural light, and its alterations in space, over time. In these series of drawings, at least four 

yearly periods were registered, corresponding to the four seasons, but in some series diurnal 

and nocturnal variations were also registered. 

The theoretical part is a reflection on the various issues raised by the practical body of 

work. These issues weren’t confined inside a single field of knowledge; therefore they were 

addressed in an open and comprehensive way. This experience turned away from “our 

contemporary experience, beset by an anti-humanist specialization defect, where the 

individual trees of each particular technical discipline, prevent us from seeing the forest 

where they interrelate.”2 Thought was directed to perception in itself, to light and shadow, and 

time: time as an implicit cycle, but also other ways of understanding time. This study is also an 

investigation on space, change and contemplation, inherent to this work, but also to very act of 

drawing. 
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Light, shadow, space, time, drawing, contemplation, repetition, perception. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 RAMOS, Miguel Ángel – Leonardo da Vinci. In VINCI, Leonardo da – Tratado de Pintura. 
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“Seria importante instaurarmos um aspecto nobre nas nossas idéias. Não são o produto 

do efémero mas amadurecem calmamente; não são fora do comum pois existem há muitos 

séculos. Não foram descobertas nem concebidas esta manhã, esquecêmo-las e voltámos a 

encontrá-las.” 

 

Paul Valéry 5 

 

 

                                                 
4 SEURAT, Georges - Homem Nu. Desenho a Carvão, 1877. Ver Imagens de Referência no Volume II. 
5 VALÉRY, Paul – Apontamentos. Arte. Literatura, Política & Outros. p.11. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho pretende analisar através do desenho, as diferentes variações provocadas 

pela actuação da luz em espaços interiores ao longo do tempo. Tem essencialmente dois 

momentos distintos: um prático, em que se desenhou a variação da luz em determinados 

espaços ao longo de um ano (tempo cíclico); e um teórico de complemento à prática, onde são 

analisadas e aprofundadas as questões suscitadas por uma reflexão sobre o próprio trabalho 

prático. Estes dois momentos foram sempre complementares e coexistiram de forma natural ao 

longo do tempo. 

Para o trabalho prático foram escolhidos quatro edifícios de épocas diferentes e com 

diferentes tempos. A Igreja de São Domingos, no Rossio, em Lisboa: Séc. XIII (construção), 

Séc. XVIII (reconstrução depois terramoto) e Séc. XX (incêndio e reconstrução); O Palácio 

Nacional de Mafra, em Mafra: Séc. XVIII; O edifício da Fundação Calouste Gulbenkian, em 

Lisboa: Séc. XX; e um pequeno prédio6 em Lisboa: Séc. XIX (construção) e Séc. XXI 

(remodelação). Estes edifícios foram escolhidos tendo em conta as suas características formais 

e espaciais, mas também tendo em conta os seus diferentes tempos (introduzindo assim um 

factor temporal logo à partida). Por uma questão prática foram escolhidos edifícios com 

alguma proximidade espacial, permitindo um acesso fácil e regular aos mesmos.  

Foram seleccionados quatro edifícios, pois são quatro as estações do ano em que se 

registam, através do desenho, as variações da percepção da luz no espaço. Este registo ao 

longo de um ano simboliza um tempo cíclico: as variações possíveis que um espaço pode 

conter ao longo do tempo. Pretendeu-se assim chegar a uma espécie de essência do próprio 

espaço, sendo esta definida pelo conjunto das suas possíveis variações.   

Na prática foram analisadas três perspectivas de cada um dos edifícios, durante as 

várias estações do ano. Nalguns casos foram ainda analisadas as variações da luz ao longo do 

dia. E num dos edifícios foi ainda registada a luz nocturna (luz artificial).7   

Nestes desenhos optou-se por registar as variações de luz através de valores de 

claro/escuro, captando as várias tonalidades de sombras e reflexos de luz. Todas estas 

gradações e possíveis variações estão compreendidas entre o branco (do papel) e preto do 

riscador ou pincel. 

                                                 
6 Neste trabalho intitulado A Casa da Rua das Gávea. 
7 Embora a luz artificial não dependa do tempo e se mantenha constante ao longo das estações, revela-nos no 
entanto mais algumas variações que o espaço pode conter. 
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No trabalho teórico foram abordados vários temas de uma maneira muito particular. 

Não foi adoptada uma perspectiva histórica mas temática que teve sempre como ponto de 

partida o trabalho prático desenvolvido. Na verdade foi o trabalho prático que serviu de fio 

condutor a todas estas reflexões e análises por vezes um pouco heterogéneas.8 Procuraram-se 

várias referências filosóficas, literárias, artísticas e científicas, independentemente da época ou 

da antiguidade, desde que permitissem reflectir e aprofundar os vários temas que foram sendo 

analisados e desenvolvidos ao longo deste trabalho. 

Iniciou-se este trabalho teórico fazendo uma reflexão sobre a própria percepção da 

realidade. Analisou-se a percepção no interior de cada Ser e também na sociedade dos dias de 

hoje, com os media e as grandes cidades. Analisou-se ainda como a percepção visual se molda 

naturalmente à mudança incessante da realidade; para depois se reflectir sobre a própria 

percepção da mudança e a sua relação intrínseca com a memória e o tempo.  

De seguida iniciou-se uma múltipla análise sobre a luz. Começou-se por reflectir sobre 

o carácter primordial da luz e a sua relação com as origens. Focou-se também a sua relação 

com o tempo, a génese do tempo e o tempo cíclico. Por fim analisou-se a luz como inseparável 

da sombra, reflectindo sobre o próprio carácter da sombra, mas também indagando sobre a 

dualidade luz/sombra que nos permite ver o mundo. Aludiu-se ainda à dicotomia luz 

artificial/natural. 

Por fim abordaram-se mais directamente os próprios desenhos e o seu processo. 

Buscou-se uma presumível origem, mas acima de tudo procurou-se analisar mais 

aprofundadamente a sua relação com o tempo, a luz e o espaço. Reflectiu-se ainda sobre o 

carácter contemplativo destes desenhos e do próprio acto de desenhar. No final acrescentaram-

se ainda algumas particularidades sobre os vários locais escolhidos, as séries de desenhos e as 

técnicas utilizadas. Podemos ainda mencionar, que ao longo de todo o trabalho foram-se 

fazendo referências a outros artistas e obras, que para além de conterem algumas analogias 

com o presente trabalho também propiciaram uma diferente reflexão sobre o mesmo.  

Este trabalho é apresentado em dois volumes. O primeiro volume abrange todas as 

reflexões teóricas que complementaram o trabalho prático. O segundo volume contém 

exclusivamente imagens. É lá que estão compiladas todas obras de outros artistas (imagens de 

referência) que foram sendo mencionados ao longo deste trabalho, bem como todas as 

imagens das séries de desenhos que foram elaboradas neste trabalho prático. 

                                                 
8 JUDD, Donald – Art and Architecture. In NOEVER, Peter [et. al.] – Donald Judd: Architecture, Architektur. 

p.25: “I made my work to be intelligible to me, with the casual assumption that if it made sense to me, it 
would to someone else.” 
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1. A PERCEPÇÃO DA REALIDADE 

 

“O processo é o começo, mas o começo retrocede sempre cada vez mais, de modo que 

ao invés de simplesmente começar, o começo é uma busca pelo próprio começo” 

Donald Judd 9 

A percepção visual está intrinsecamente ligada à luz, ao espaço e ao tempo. É através da 

luz que vemos o mundo,10 que este toma a aparência de mundo e adquire espaço e tempo. 

Porém a percepção não é um acto passivo, é um processo activo de construção da realidade, ou 

seja, é essencialmente uma construção da maneira como vemos o mundo. A luz permite-nos 

ver o mundo que nos rodeia, mas de seguida nós construímo-lo e reconstruímo-lo quando o 

percepcionamos, com base nas nossas capacidades físicas, psicológicas e culturais.11  

Neste primeiro capítulo abordaremos propositadamente a percepção de uma forma muito 

abrangente, não nos limitando à percepção visual mas antes reflectindo e procurando muitos 

outros factores que lhe estão inerentes. Esta é também uma procura das condicionantes ocultas 

que interferem na nossa percepção da realidade, entendida aqui como a nossa maneira de 

sentir o mundo, de o conhecer,12 e de o tornar mundo em nós. 

A percepção da realidade é um fenómeno complexo, que difere de pessoa para pessoa; 

depende em grande parte do que a pessoa está disposta a fazer e conhecer, das suas 

expectativas,13 das suas memórias,14 das suas emoções,15 e até do seu próprio sexo.16 Neste 

capítulo abordaremos a percepção do ser humano, focando essencialmente as suas 

características culturais e individuais, que dependem de um determinado espaço (local, meio 

ambiente) e tempo (época, duração).  

                                                 
9 JUDD, Donald – Op. cit. p.24. 
10 BLUHM, Andreas; LIPPINCOT, Louise – Light: The Industrial Age 1750-1900, Art and Science, Technology 

& Society. p. 11: “Light is the measure of all things. Immaterial as it appears to human eye, light makes our 
world visible.” 

11 AUMONT, Jacques – A Imagem. p.8: “(…) a percepção visual, é uma actividade complexa, que não é 
possível, a bem dizer, separar das grandes funções psíquicas, a intelecção,  a cognição, a memória, o desejo.” 

12  BERGSON, Henri – Matter and Memory. p.17: “(…) to perceive means above all to know.” 
13 PALMER, E. Stephan – Science Vision: Photons to Phenomenology. p. 14: “Our perception is also influenced 

to some extent by cognitive constraints: high-level goals, plans and expectations.” 
14 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit). p.24:“In fact, there is no perception, which is not full of memories. 

With the immediate and present data of our senses we mingle a thousand of details out of our past 
experience.” 

15 PADGHAM C.A.; SAUNDERS, J.E. – The Perception of Light and Colour. p.2 “Perception is therefore very 
complex, but is further complicated by the emotions.” 

16 HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta. p.84: “(...) os homens e as mulheres habitam muitas vezes mundos 
visuais diferentes. (...) aprenderam simplesmente a servir-se dos olhos de modo muito diferente.” 
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1.1.  A Acção e Intenção 

As sensações que são recebidas pelos sentidos, são desencadeadas por vários estímulos 

do mundo exterior.17 Mas para podermos falar de percepção não podemos ficar só ao nível das 

sensações recebidas pelos vários órgãos do nosso corpo. As mensagens recebidas pelos 

sentidos, só por si, não são mais do que vagas sensações. Estas sensações precisam do cérebro 

para as processar, arquivar e lhes dar sentido.18 Com isto não queremos dizer que é o cérebro o 

principal responsável pela percepção, pois na verdade, ele só por si, não consegue contactar 

com o mundo.19  A percepção requer sempre as sensações dadas aos vários órgãos do nosso 

corpo e o processo mental elaborado pelo cérebro que as interpreta, ordena e relaciona.20  

A percepção é essencialmente intencional e selectiva. De muitas imagens e estímulos 

que existem no mundo, seleccionamos apenas uma pequena parte, um pequeno pormenor. 

Normalmente escolhemos e dirigimos a nossa atenção sobre algo, segundo os nossos 

interesses ou necessidades.21 Grande parte das imagens e estímulos nos passarão 

despercebidos, ou serão ignorados. O ser humano nunca é um receptor passivo.22 Mesmo se um 

estímulo lhe for imposto, o ser humano ao reagir, tornar-se-á activo, tornando os seus órgãos 

além de receptivos também exploratórios.23 A percepção requer sempre acção e intenção, dos 

nossos órgãos e da nossa mente. Os órgãos que recebem informação mais directamente, 

nomeadamente os olhos, nariz, ouvido, a pele e a boca, movimentam-se ou são movimentados, 

de maneira activa. Não são meros receptores passivos, actuam em conformidade com o 

pensamento. Os olhos movem-se e focam um determinado pormenor em detrimento de outro. 

O nosso corpo aproxima-se de algo, para poder tocar ou ver melhor.24 A nossa cara aproxima-

                                                 
17  GIBSON, James J. – The Senses Considered as Perceptual Systems. p.7: “The senses of an individual only 

work when they are stimulated, and the environment of the individual is the source of all stimulation.”  
18  PADGHAM C.A.; SAUNDERS, J.E – Op.cit. p.2: “The brain is however responsible for a much richer 

experience than pure sensation.” 
19   Idem. p.1: “The brain exists in silence and darkness, and cannot by itself hear or see, or experience any other 

sensation.” 
20  Idem, p.2 ”Sensation is the crude experience such as light, sound, heat, etc. but the brain activity also results in 

perception, which is the interpretation of the sensory input in the light of experience.”   
21 PALMER, Stephen E. – Op. cit. p.17:“(…) the visible environment contains much more information than 

anyone can fully perceive. You must therefore be selective in what you attend to, and what you select will 
depend a great deal on your needs, goals, plans, and desires.” 

22 GIBSON, James J. – Op. cit. p. 31: “(…) an organism is seldom passive and stimulus is often obtained by its 
activity.” 

23  Idem, p. 32: “The passive detection of an impinging stimulus soon gives way to active perception.” 
24 AUMONT, Jacques – Op. cit. p.23: “Não só os nossos olhos se movem quase em permanência, como a nossa 

cabeça e corpo são igualmente móveis: a retina está pois em movimento incessante relativamente ao meio 
ambiente que percebe.” 
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se de um pequeno objecto para o poder cheirar ou ouvir. A nossa mão toca para sentir a textura 

ou a temperatura de algo. O nosso corpo é essencialmente activo, explora o mundo que o 

rodeia, consoante os nossos interesses, e interfere inevitavelmente na nossa própria capacidade 

de percepção.25 Quando observamos algo, a nossa própria acção intencional é determinante 

para a maneira como percepcionamos. A nossa acção pode transformar a percepção em algo 

muito particular e único. Por exemplo, se uma pessoa se aproxima e afasta repetidas vezes do 

mesmo objecto, se anda à volta dele, analisando e fixando sucessivamente vários pormenores, 

e se além do mais ainda o toca explorando a sua superfície, a sua percepção será totalmente 

diferente de uma outra pessoa que observou fugazmente este mesmo objecto e de apenas de 

um ponto de vista.26  

Mas a percepção não se altera somente com a nossa acção física e deliberada sobre a 

realidade, mas também com o que queremos ver da realidade, que invariavelmente pode influir 

na nossa acção física e deliberada sobre a realidade. Podemos seleccionar o que queremos ver, 

restringir o que queremos saber, ou mesmo impor a nossa vontade sobre a nossa percepção. O 

nosso corpo agirá de acordo com os nossos interesses. A este respeito vamos referir o exemplo 

de Percival Lowell (1855-1916). Este cientista estudou detalhadamente o que achava serem os 

canais do planeta Marte, e executou inúmeros desenhos que ilustravam a sua descoberta. Hoje 

sabe-se que estes canais eram ilusórios. E embora estes desenhos “científicos” sejam 

extremamente precisos e interessantes eles apenas reflectem a visão que Lowell quis impor 

sobre a sua própria percepção, ou seja sobre o seu conhecimento da realidade.27  

 

1.2.  O Conhecimento 

A percepção altera-se também com o conhecimento que temos da própria realidade. Ao 

longo da sua vida, o homem terá diferentes capacidades de percepção, consoante o 

conhecimento que vai adquirindo da própria realidade. Na infância, o conhecimento que temos 

da realidade pode ser analisado através da evolução do próprio desenho infantil. O desenho 

                                                 
25 GIBSON, James J. – Op. cit. p. 33: “But the eyes, ears, nose mouth, and skin are in fact mobile, exploratory, 

orienting. Their input to the nervous system will normally have a component produced by their own activity.” 
26 Ibidem: “Active perception thus entails not only stimulation from the environment but also stimulation from 

the attentive actions and reactions of the observer.”  
27 ADCOCK, Craig – James Turrell: The Art of Light and Space. p.225: “Lowells`s wonderful drawings,(…), 

can stand a reminder that human perception, even in scientists, is influenced by what they want to see. 
Knowledge affects seeing, and wisful thinking affects knowledge.” 
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infantil evolui proporcionalmente ao conhecimento que a criança tem do mundo que a rodeia.28 

Mas este conhecimento está verdadeiramente enraizado nas suas emoções.29 Os seus desenhos 

têm tanto do seu mundo interior como do mundo exterior.30 É com eles que a criança vai 

descobrindo o mundo, ao mesmo tempo que faz o mundo.31 Depois de uma fase de rabiscos, a 

criança começa por representar a figura humana muito parecida a um girino (só praticamente 

uma cabeça), porque é assim que a vê na realidade. Com o aumento da sua capacidade de 

percepção, ou seja com o aumento do seu conhecimento da realidade, o desenho será muito 

mais realista e apresentará muito mais detalhes.32  

Mas a percepção nos adultos também se altera com o conhecimento que estes têm da 

realidade.33 Na maior parte dos casos, exercitamos o nosso corpo para a percepcionar de uma 

maneira muito específica.34 Este prática pode depender da nossa própria actividade, das 

experiências passadas, mas também dependerá dos nossos próprios interesses, mais ou menos 

condicionados. O treino para percepcionarmos a realidade de uma maneira muito específica, 

não depende tanto de algo imposto ou exterior a nós próprios. É a prática de uma vontade 

aceite ou imposta por nós próprios, que vai interferir inevitavelmente na maneira como 

actuamos, e que por sua vez condiciona a maneira de como percepcionamos.35 Um médico 

olhará para uma mão humana e reparará nas patologias da mesma, um ourives olhará para um 

anel que se encontra num dos dedos, uma esteticista olhará para as unhas, um artista analisará 

a forma dos dedos, e estando todos a olhar para o mesmo objecto, todos terão percepções 

diferentes, conforme se foram condicionando para tal. As nossas próprias actividades e 

interesses vão condicionar o nosso corpo a agir e reagir de uma determinada forma, e vão 

                                                 
28 STERN, Arno – Uma Nova Compreensão da Arte Infantil. p.28: “O que a criança pinta ou desenha não 

aparece por geração espontânea. A origem das suas imagens é externa e proveniente do desejo que a criança 
tem de explorar e apropriar-se do mundo (…).” 

29 STERN, Arno – Aspectos e Técnicas da Pintura de Crianças. p.20: “A linguagem plástica da criança é 
expressão afectiva antes de ser figuração.” 

30 STERN, Arno – Uma Nova… (op. cit.). p.28: “A Criança não restitui recordações visuais, traduz plasticamente 
sensações e pensamentos. Quando representa objectos revive-os de maneira pessoal, carregando-os de si 
própria.”  

31  Idem, p.59: “Quando a criança pinta, o mundo encolhe-se até às dimensões de uma folha de papel, a folha 
transborda os seus limites e torna-se o mundo.” 

32 GONÇALVES, Eurico – A Pintura das Crianças e Nós. Citando Freinet, p.15: “Os verdadeiros conhecimentos 
são aqueles que nós descobrimos e de que nos apropriamos.” 

33  ADCOCK, Craig – Op. cit. p.224: “Knowledge changes what we see.” 
34 GOMBRICH, E.H. – Shadows: The Depiction of Cast Shadows in Western Art. p.10: “Our perception must 

be, and always is selective. Thus we can learn, or train ourselves to observe features of our environment 
which normally bypass our awareness. We are especially likely to do so if such attention serves a particular 
function, a particular purpose.” 

35 GOODMAN, Nelson – Languages of Art. p.103: “What one can distinguish at any given moment by merely 
looking depends not only upon native visual acuity, but upon practice and training.” 
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interferir e condicionar a maneira como percepcionamos e conhecemos a realidade.36 Podemos 

então concluir que a percepção está intrinsecamente ligada ao conhecimento que temos da 

realidade, e que esta vai variando ao longo da vida do ser humano, pela sua prática, hábitos e 

interesses. 

Também é interessante salientar que o conhecimento anteriormente adquirido é muitas 

vezes deliberadamente ignorado ou sobreposto à percepção actual. Percepcionar mentalmente 

objectos por dentro 37 (porque temos conhecimento do seu conteúdo),38 ou percepcionar 

objectos que na realidade não vemos, em associação aos que vemos, como por exemplo, ver 

um objecto que na realidade não vemos porque está por detrás de outro, é um processo 

frequente na percepção. À percepção da realidade visível mistura-se a percepção do que 

sabemos existir. Este processo pode dar-se de uma forma consciente e deliberada ou 

inconscientemente. A percepção do que não está visível, do que está para além do que os 

nossos olhos vêem, mistura-se com a percepção do visível de uma maneira natural.  

É importante salientarmos que o conhecimento que já temos ou que podemos vir a 

adquirir sobre a realidade, pode também interferir profundamente ao nível das emoções. 

Novas emoções podem vir a ser despoletadas por uma nova informação ou por um 

acontecimento passado que é trazido mentalmente ao momento presente. Este novo estado 

emocional pode alterar completamente a nossa percepção da realidade presente.39  

Por fim, podemos afirmar que a nossa percepção da realidade é também o que queremos 

que ela seja. Quase sempre somos nós próprios a limitarmos a nossa própria percepção e 

conhecimento da realidade. Cingimo-nos ao que estamos habituados, ao que é estável, ao que 

nos parece favorável.  

Sobre este ponto parece-nos interessante analisar o mito ou alegoria da Caverna de 

Platão (428-347 a.C.), que ilustra muito bem como a vontade e o hábito podem interferir na 

percepção e conhecimento que temos da realidade. Platão descreve-nos uma caverna, onde 

existe um grupo de prisioneiros que lá se encontram desde a nascença, não conhecendo mais 

                                                 
36 GIBSON, James J. – Op cit. p. 51: “(…) an individual, after practice, could orient more exactly, listen more 

carefully, touch more acutely, smell and taste more precisely, and look more perceptively than he could 
before practice.” 

37 ARNHEIM, Rodolf – Visual Thinking. p. 88: “ The perceptual inside is not called for by the outside, (…) it is 
merely available. It will partake in the visual work only if it is relevant for the observer.”  

38 Ibidem: “(…) only under special conditions will the head of a young lady appear as the surface cover of a skull, 
(…).”  

39 Idem, citando o realizador de cinema Carl Dreyer, sobre as suas intenções para o filme Vampyr, p. 89: 
“«Imagine that we are sitting in an ordinary room. Suddenly we are told that there is a corpse behind the door. 
In an instant the room we are sitting in is completely altered: everything in it has taken another look; the light, 
the atmosphere have changed, though they are physically the same... ».”  
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nenhuma realidade senão essa. Estes prisioneiros apenas conseguem ver as sombras 

projectadas pela luz de uma fogueira, e os ecos das vozes, reflectidos na parede do fundo. As 

sombras e os ecos são a única realidade que conhecem.40 Mas ao imaginar um prisioneiro que 

é forçado a libertar-se, e que finalmente consegue ver a luz do dia e o mundo exterior, Platão 

não hesita em afirmar, que embora após algum esforço, esse prisioneiro ficaria encantado com 

a sua nova percepção da realidade.41 E questionando de seguida, o que aconteceria se este 

mesmo prisioneiro voltasse à caverna e tentasse dissuadir os outros prisioneiros a saírem para 

irem ver o mundo como ele viu, o que aconteceria? Platão afirma que os restantes prisioneiros 

resistiriam, e escolheriam ver o mundo como tinham visto até aqui, ou seja somente os ecos e 

as sombras projectadas. E mesmo que este prisioneiro os forçasse a sair, os restantes 

prisioneiros reagiriam, a ponto de serem capazes de o matar. 

Esta Alegoria da Caverna de Platão pode ser interpretada de muitas formas, mas é sem 

dúvida uma reflexão sobre a percepção e conhecimento da realidade. Se a realidade é a 

sombra, se não vemos nada mais além das sombras, se o que vemos é só aparência, é uma 

questão filosófica que não nos interessa debruçar. Mas interessa-nos sim reflectir sobre o 

hábito, e de como este pode ser limitador da percepção, ou de como o homem tem a tendência 

em não arriscar, preferindo a constância à mudança. Não há dúvida que a percepção da 

mudança é encantadora para Platão, mas quem ousa procurá-la? Os prisioneiros preferem 

conservar a sua percepção do mundo, porque essa é a única realidade que conhecem e não 

ousam conhecer mais nenhuma.42 Este mito de Platão ilustra-nos como o hábito e o medo, 

podem limitar a nossa própria percepção e conhecimento do mundo.  

 

1.3.  O Tempo e a Cultura 

A percepção está também relacionada com o tempo. O tempo de apreensão da própria 

realidade, ou melhor dizendo do nosso conhecimento da mesma. A percepção requer sempre 

uma certa duração, um determinado tempo em que o nosso corpo comunica com o mundo que 

o rodeia. Pode ser um breve instante que é retido enquanto passa fugaz, ou a contemplação 
                                                 

40 HEINEMANN, F. – A Filosofia no Século XX. Trecho fazendo referência à alegoria da Caverna de Platão, 
p.89: “Não sabendo da existência de mais nada, não seriam obrigados a considerar o que vêem e o que ouvem 
como a verdadeira realidade?” 

41 PLATÃO - A República. Livro VII. p. 318: “ Quando ele se lembrasse da sua primitiva habitação, e do saber 
que lá possuía, dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e 
deploraria os outros?” 

42 Idem,. p. 315: “- Estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses de que tu falas – observou ele. – 
Semelhantes a nós – continuei – (…).” 
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intencional e demorada de algo que nos atrai. Mas o processamento da informação recebida 

será feito ao longo do tempo.43  

Mas como já referimos, a percepção altera-se ao longo da vida de uma pessoa, é um 

processo acima de tudo dinâmico, que se estende no tempo, e não um factor isolado. Requer 

um contacto com o próprio instante, mas também requer a nossa capacidade de o relacionar 

com as experiências passadas.44 À percepção que temos da realidade, misturam-se sempre 

memórias e sentimentos, que se sobrepõem ou simplesmente se relacionam (por vezes até 

inconscientemente) com o que apreendemos no momento.45 E a percepção, além de ter 

implícita uma certa duração, é acima de tudo uma mistura de tempos e de memórias, que 

acompanham a vida de uma pessoa É nesta complexidade que a percepção se torna 

indissociável do tempo. É um acto dinâmico que requer tempo e se desenrola ao longo do 

tempo, vai-se moldando, alterando, reajustando, readaptando, com a ajuda da memória, e 

tornando o nosso conhecimento da realidade tendencialmente cada vez mais complexo.46 

Porém a percepção da realidade é também influenciada por outro tempo: a época em que 

vivemos. Podemos dizer que a época em que vivemos é o tempo em que a nossa vida se situa. 

Mas ao longo da história, podemos falar de muitas épocas. E em cada época específica há um 

determinado desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, que vai influenciar a maneira 

como conhecemos e percepcionamos o mundo. A cada época corresponde também uma noção 

muito particular de tempo. 

O homem é um ser eminentemente activo, que tenta controlar a sua vida e o seu meio 

envolvente. E mais do fazermos menção a uma época específica, interessa-nos mais reflectir 

como ao longo da história, o homem tem sido um verdadeiro inventor, ou seja como desde 

sempre inventou maneiras de alterar o mundo. Ao longo do tempo, foi progressivamente 

moldando o seu próprio mundo, criando um ambiente muito particular, totalmente adaptado a 

                                                 
43 AUMONT, Jacques – Op. cit. p.21-22: “ A própria percepção não é um processo instantâneo; alguns estádios 

de percepção são rápidos, outros muito mais lentos, mas o tratamento da informação faz-se sempre no decurso 
do tempo.” 

44 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit.) p. 24: “With the immediate and present data of our senses we mingle a 
thousand of details out of our past experience.” 

45  Idem, p. 70 “(…) be memory, that is the survival of past images, these images must constantly mingle with our 
perception of the present, and may even take its place. (…) at every moment they complete our present 
experience, enriching it with experience already acquired.” 

46 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). p. 14-15: “The world emerging from this perceptual exploration is not 
immediately given. Some of its aspects build up fast, some slowly, and all of them are subject to continued 
confirmation, reappraisal, change, completion, correction, deepening of understanding.” 
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si próprio.47 Através dos seus inventos foi alterando a sua envolvente física, os objectos que o 

rodeiam, a maneira como se movimenta, e até mesmo a maneira como conhece e percepciona 

o mundo.48 Estas invenções foram também permitindo ao homem ir cada vez mais além dos 

seus próprios limites físicos, alterando a sua própria escala. A percepção do homem deixou de 

estar restringida às limitações físicas do seu corpo, passando a estar apenas condicionada às 

potencialidades das suas invenções.  

O nosso corpo tem as suas limitações físicas biológicas, que lhe permitem ver apenas 

uma parte da radiação electromagnética disponível,49 ouvir uma gama restrita de frequências, 

ver e ouvir até uma determinada distância, ou deslocar-se a uma determinada velocidade. 

Porém a escala do que conseguimos fazer e percepcionar está constantemente a ser alterada 

pelas nossas próprias invenções. Hoje conseguimos, com o auxílio de alguns inventos, 

observar as radiações invisíveis do Sol, objectos microscópicos50 ou demasiado grandes,51 

percorrer ou comunicar a enormes distâncias. Conseguimos também ver e ouvir imagens 

pertencentes ao passado (em fotografias, filmes, etc.), ou observar objectos cósmicos que se 

encontram a incomensuráveis distâncias, medidas em biliões de anos-luz,52 com o auxílio de 

satélites, alguns destes situados acima da nossa atmosfera.53  

Com todos estes inventos fomos alargando sem dúvida a nossa própria escala. Mas 

muitos destes inventos procuram mesmo ampliar e substituir o nosso próprio corpo e até 

modificar a nossa própria natureza.54 Podemos dar o exemplo de próteses ou de inúmeros 

dispositivos utilizados na medicina. Mas também podemos apenas mencionar algumas 

                                                 
47 GIBSON, James J. – Op. cit. p.29: “They have paved and straightened the solid surfaces, altered the 

vegetation, regulated paths, subdivided places, eliminated dangers, provided islands of light during the night, 
and of comfort during the cold. They have subordinated the lives of all other animals to their own social life 
without limit.” 

48 HALL, Edward T. – A Dimensão... (op. cit.). p. 16: “Ao longo do seu desenvolvimento cultural, o homem 
domesticou-se a si próprio, criando deste modo uma série de novos mundos, todos eles diferentes entre si.” 

49 PALMER, Stephen E. – Op. cit. Plate color 3.1: “Visible light occupies the limited range from 400 to 700 
nanometres (10-9 meters) and is the only form of electromagnetic radiation that people can sense directly.” 

50 CASSATI, Robert – Shadows: Unlocking Their Secrets, From Plato to Our Time. p.56: “When we want to 
show the limits of our perception, we usually mention microscopic items.” 

51  Ibidem: “But there is an opposite limit, for things that are too big (…). We cannot understand the shape of the 
earth because we cannot see it in its entirety, (…).”  

52 “In astronomy, distances are measured in units of light-years, where one light year – 10 trillion Kilometres.” 
[consult. 22 Ago. 2012]. Disponível em WWW: http://chandra.harvard.edu/photo/cosmic_distance.html. 

53  “The deeper we see into space, the more galaxies we discover.” [consult. 23 Ago. 2012]. Disponível em 
WWW: http://nasa.gov/audience/foreducators/5-8/features/f_how_big_is_our_ universe.html 

54 HALL, Edward T. – A Dimensão… (op. cit.). Sobre o homem, p. 14:“(…) distingue-se de todos os outros 
animais pelo facto de ter conseguido aquilo que chamarei os prolongamentos do seu organismo. (…) e os 
levou a um tal nível de especialização que eles sucederam à natureza, substituindo-se a esta com grande 
rapidez.” 
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inventos comuns, que utilizamos no nosso dia-a-dia, analisados deste prisma:“Exemplos de 

extensões são: o telefone, que estende a voz humana, a televisão que estende tanto os olhos 

como os ouvidos, guindastes que estendem a mão e o braço e as costas, computadores que 

estendem a memória (...), telescópios e microscópios que estendem a lente do olho, câmaras 

fotográficas que estendem a nossa memória visual, facas que estendem as nossas capacidades 

de cortar e morder (...), e os automóveis que estendem as nossas pernas e os nossos pés.”55 

Mas o que nos parece mais relevante salientar é que estas invenções foram alterando 

totalmente a nossa percepção da realidade, passando esta a fazer-se de uma maneira totalmente 

nova.56 (Ver Fig. 13 - 14).      

Mesmo dentro de uma mesma época, a percepção também se altera com a cultura de 

cada povo. Segundo Edward T.Hall, indivíduos de culturas diferentes terão uma maneira de 

percepcionar o mundo diferente.57 Este facto pode ser explicado logo à partida pela própria 

linguagem, que molda a maneira de pensar, e logo de percepcionar o mundo que nos rodeia.58 

Normalmente cada cultura está associada a um espaço (um país ou uma região). Esse espaço 

ou mundo físico onde está inserido cada povo também apresenta inúmeras diferenças logo à 

partida, sejam estas a nível do clima, da topografia, ou dos recursos naturais. Estas diferenças 

requerem também do seu habitante necessidades diferentes, que são expressas pela própria 

linguagem. Assim podemos dizer que o meio físico interfere na linguagem, tanto como esta 

molda a percepção, mas o meio físico só interfere na linguagem através da percepção.  

A percepção de cada cultura está também intrinsecamente relacionada com o tempo.59 

Embora num mundo cada vez mais globalizado, a percepção do tempo continua a ser algo 

muito próprio, de cada pessoa particularmente mas também da sua própria cultura.  

A produção artística, analisada de uma maneira generalista, é também algo muito 

próprio de uma época e de uma cultura, mesmo apesar da individualidade de cada criador. 

Edward T. Hall, sugere mesmo que a própria arte pode ser analisada como a própria história 

da percepção, porque a relata.60 As várias produções artísticas dão um testemunho claro da 

                                                 
55 HALL, Edward T. – The Dance of Life: The Other Dimension o f Time. p. 131. 
56 Ibidem: “(...) whenever something is extended, the extension begins to take on a life of its own and quickly 

becomes confused with the reality it replaces.”  
57 HALL, Edward T. – A Dimensão… (op. cit.). p. 13: “(...) indivíduos pertencentes a culturas diferentes, não só 

falam línguas diferentes, mas, o que por certo é mais importante ainda, habitam mundos sensoriais 
diferentes.”   

58 Idem, p.12 “A própria percepção que o homem possui do meio circundante é programada pela língua que fala.” 
59  HALL, Edward T. – The Dance... (op. cit.). p.3: “Time is a core system of all cultures.” 
60 HALL, Edward T. – A Dimensão…(op. cit.). Este autor tem um capítulo sobre A Percepção à Luz da Arte, e 

dentro do qual analisa mesmo A Arte como a História da Percepção. V. p. 94. 
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relação do homem com o seu mundo.61 Como temos vindo a referir, a percepção que temos da 

realidade está sempre em constante mudança no tempo. Esta mudança pode ser operada dentro 

do próprio ser, mas também ao longo da História.62 Por esta mesma razão, a produção artística, 

que tem inerente a relação do homem com o seu mundo, está e estará sempre em constante 

mudança e renovação.63  

A produção artística tem a capacidade de criar obras para serem percepcionadas, 

carregadas de cultura. Estas obras vão persistindo no tempo, atravessando várias épocas, 

tornando-se intemporais. São criações que estão carregadas de sujeitos, de percepções, e de 

muitos outros tempos. Mas estas criações, passam também a fazer parte de cada presente, 

porque através da nossa percepção vão tornar-se presentes, em nós.64 É assim que a produção 

artística tem a capacidade de ao longo dos tempos ir misturando vários tempos, sujeitos e 

percepções, de ir progressivamente construindo a sua própria cultura.65   

 

1.4.  O Ambiente que nos Rodeia 

Também podemos referir que o próprio ambiente em que vivemos, interfere na nossa 

percepção da realidade. Mesmo dentro de uma mesma época, e de uma mesma cultura, o 

ambiente em que vivemos é determinante. Por exemplo, um habitante de uma grande 

metrópole, terá uma maneira de percepcionar o mundo diferente de um habitante de uma 

pequena localidade. Uma cidade é um ambiente totalmente moldado pelo ser humano, ao 

longo do tempo,66 onde coexistem várias épocas, e onde mesmo as zonas aparentemente mais 

                                                 
61 GONÇALVES, Eurico – Op. cit. p.10: “Criar é exprimir o que se traz dentro de si e, com base nessa 

experiência, estabelecer uma nova relação com o mundo.” 
62 HALL, Edward T. – A Dimensão… (op. cit.). p. 97: “(…) o estudo das produções artísticas do homem pode 

fornecer uma informação considerável acerca do mundo sensorial do passado, e que no homem a percepção se 
encontra submetida à mudança, tal como o tipo de consciência que temos da percepção.”  

63 JUDD, Donald – Op. cit. p. 27 “The nature of the general aspects and the particular ones change from artist to 
artist and specially from time to time, since the changes are due to broad changes in philosophy. This change 
is the essential change in art, determining its purpose and appearance.” 

64 Ibidem: “The experience of another time and society, (…) can nevertheless, almost uniquely, be gained through 
art.” 

65 MERLEAU-PONTY, M. - O Olho e o Espírito. p. 32: “O «instante do mundo que Cézanne pintou e que há 
muito passou, continuam as suas telas a lançá-lo ao nosso encontro, e a sua montanha de Sainte-Victoire faz-
se e refaz-se de uma ponta à outra do mundo, (…).” 

66 BENEVOLO, Leonardo – A Cidade na História da Europa. p.13: “Com a criação das cidades – a partir do 
terceiro milénio antes de Cristo – conseguiu-se, mudanças temporais, imprimindo à vivência humana o ritmo 
mais veloz que distingue a História da Pré-História.” 
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“naturais” (parques, jardins, frentes ribeirinhas, marítimas, etc.), são totalmente fabricadas. A 

cidade é também uma mistura de tempos, ou um “instrumento para viajarmos no tempo”67  

Se por um lado a concentração de pessoas e bens, numa grande cidade, tem a vantagem 

de criar uma enorme carga de energia, movimento e informação, por outro também produz um 

excessivo número de estímulos. A prolongada exposição a um excesso de estímulos fará com 

que estes sejam sentidos menos intensamente.68 Segundo o texto de George Simmel (1858-

1918), “A Metrópoles e a Vida Mental”,69 o excesso de estímulos, fará com que o habitante de 

uma grande metrópole, se torne indiferente aos mesmos.70 Esta indiferença não quer dizer que 

este tenha perdido a capacidade de percepcionar. O excesso de estímulos, leva a percepcionar 

o mundo sem distinções, tudo se torna igual, indiferente, sem requerer de nós, mais do que 

uma breve e leve atenção.71 Diariamente numa grande cidade, estamos em contacto 

permanente com um elevadíssimo número de outros seres humanos com quem não temos 

qualquer relação, a não ser partilharmos o mesmo espaço.72 Simmel refere que até algo tão 

natural como o interesse por outros seres humanos, se reveste de indiferença.73 Esta 

indiferença é muitas vezes transformada em antipatia, por defesa e sobrevivência. Mas se 

pensarmos na época em que Simmel viveu, podemos imaginar uma cidade e uma vida muito 

diferentes de hoje em dia. É no entanto interessante notar, como as reflexões de Simmel, são 

extremamente actuais.  

O excesso de estímulos, que temos referido associados ao espaço urbano, é fruto do 

nosso desenvolvimento cultural e tecnológico, e não se limita, como é óbvio, à cidade, embora 

aqui se encontre mais concentrado. Estes estímulos, em geral, tomam a forma de sons e/ou 

                                                 
67 BENEVOLO, Leonardo – Op. cit. p.14: “É simultaneamente um motor para entrarmos mais depressa no 

futuro e uma âncora para não perdermos os laços com o passado: em ambos os casos, é um instrumento para 
viajarmos no tempo.” 

68 PALMER, Stephen E. – Op. cit. p.7: “Visual experience becomes less intense as a result of prolonged 
exposure to wide variety of different kinds of stimulation: color, orientation, size, and motion,(...).” 

69 SIMMEL, George – The Metropolis and Mental Life. In MARÍ, Bartolomeu; BERGE, Jos Ten; SIMMEL, 
George – Stimuli: Too Much Noise. Too Much Movement. 

70  Idem, p.33: “This incapacity to react to new stimulations with the required amount of energy constitutes in fact 
that blasé attitude which every child of a large city evinces (…).” 

71  Idem, p.34: “The essence of the blasé attitude is an indifference toward the distinctions between things. Not in 
the sense that they are not perceived (…) but rather that the meaning and the value of the distinctions between 
things and therewith of the things themselves, are experienced as meaningless.” 

72 Idem, p.37: “(…) one never feels as lonely and deserted as in this metropolitan crush of persons.“  
73 Idem, p.35: “Our minds respond, with some definite feeling, to almost every impression emanating from 

another person. The unconsciousness, the transitoriness and the shift of these feelings seem to raise them only 
into indifference.” 
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imagens.74 Sejam estes provenientes de outros seres humanos, meios de transportes ou de 

comunicação. A maior parte dos estímulos invade a nossa vida, de uma forma regular e 

intensa, mas aos quais deixamos de reagir.75 O movimento, que sempre despertou a atenção 

dos animais e dos humanos por uma questão de sobrevivência,76 é aqui também levado ao 

extremo: a maior parte dos estímulos que recebemos, são imagens em movimento e com som, 

sejam estas reais e/ou virtuais.  

Já referimos a percepção de objectos artísticos, quando falámos de cultura. Porém no 

mundo de hoje, na maior parte das vezes, a relação que temos com obras de arte reduz-se a 

imagens apresentadas num qualquer meio de comunicação: seja este um jornal, um livro, uma 

revista ou um ecrã de computador.77 A obra de arte transforma-se em mais uma imagem do 

mundo, perde o seu carácter de se relacionar com o nosso corpo de uma forma directa, e ao 

ficar destituída da sua própria escala torna-se banal.78 Se por um lado a informação é 

transmitida de uma maneira extremamente rápida e eficaz, satisfazendo a nossa curiosidade 

imediata, o nosso deslumbramento que advém da relação directa com a obra, é impossível de 

se cumprir.79 Além do mais, o número excessivo de imagens indiferenciadas que nos surgem 

todos os dias, limita-nos a reparar somente nas suas características mais salientes. Mas 

algumas destas características que observamos não são na verdade as mais importantes nem 

mesmo as que melhor caracterizam o próprio objecto retratado.80  

 

 

                                                 
74 AUMONT, Jaques – Op. cit. p.189: “Tornou-se perfeitamente banal a queixa de sermos invadidos, submersos 

pelas imagens de toda a espécie que povoam o nosso ambiente, (…)” 
75 Idem, p.231: “É inegável que há mais de cem anos as imagens têm vindo a multiplicar-se quantitativamente, 

em proporções impressionantes e que não param de aumentar (…). Temos a impressão que essas imagens 
invadem a nossa vida quotidiana, ou a nossa vida simplesmente, (…).” 

76 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). p. 22: “(…) Animals and humans react to movement, be it ever so 
small or so distant from the centre of attention, (…).” 

77 AUMONT, Jaques – Op. cit. p.100: “As nossas principais fontes de imagem, o livro, o diapositivo, o ecrã de 
televisão, aplanam totalmente o leque de dimensões das imagens, acostumando-nos indevidamente à ideia de 
que todas as imagens possuem dimensões médias, (…).”   

78 ibidem: “O tamanho da imagem conta-se entre os elementos fundamentais que determinam e precisam a 
relação que o espectador vai poder firmar entre o seu próprio espaço e o espaço plástico da imagem.”  

79 BRAUDILLARD, Jean – The Critique of Originality. In Art and Theory:1900-2000 – An Anthology of 
changing ideas. p. 1020: “The cool universe of digitality absorbs the words of metaphor and of metonomy, 
and the principle of simulation thus triumphs over both the reality principle and the pleasure principle.” 

80 AUMONT, Jaques – Op. cit. p.222: “(…) a difusão cada vez mais maciça e  rápida das imagens habitua-nos a 
não ver mais do que as suas características mais salientes, em detrimento dos traços mais subtis que às vezes 
são o essencial (…).” 
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2.  A MUDANÇA 

 

Neste capítulo iremos debruçar-nos sobre a percepção da mudança essencialmente na 

percepção visual, pois é esta que serve de base aos trabalhos de desenho que foram 

desenvolvidos e são alvo deste estudo. Começaremos por fazer uma pequena introdução sobre 

a importância da percepção visual. De seguida analisaremos, como na nossa vida diária, na 

maior parte das vezes sem repararmos, nos abstraímos da mudança que é produzida pela nossa 

visão a cada instante. Por fim reflectiremos sobre o processo que permite percepcionar a 

própria mudança, recorrendo inevitavelmente à memória.  

De todos os nossos sentidos, os olhos e os ouvidos são os maiores receptores de 

informação que dispomos.81 Estes dois sentidos permitem-nos obter informação à distância. 

Por esta razão, foram os sentidos que mais se desenvolveram com a própria evolução do 

homem,82 em detrimento de outros (nomeadamente o olfacto). Mas é sem dúvida a visão o 

sentido que o nosso organismo elegeu e que mais utilizamos.83 No ser humano, a visão, é 

também o sentido que permite recolher o maior número de informação,84 com maior rapidez,85 

e a uma maior distância. Somente com a visão conseguimos alcançar uma distância que pode 

ir até às estrelas, conseguimos ver a luz que define as formas do mundo, e discernir as cores.86 

Já Leonardo da Vinci (1452-1519), elegia o olho como o principal órgão,87 a janela do corpo 

humano e da alma, que nos permite desfrutar da beleza do mundo. Para Leonardo, o olho, 

embora pequeno podia conter imagens de todo o Universo.88 E embora esta afirmação de 

Leonardo pareça imensamente poética, hoje sabemos que a olho nu podemos observar 

                                                 
81 PADGHAM, C.A.; SAUNDERS, J.E. – Op. cit. p.2: “The two major collectors of the information are the eye 

and the ear.”   
82 HALL, Edward T. – A Dimensão… (op. cit.). p.54: a evolução do homem foi marcada pelo desenvolvimento 

dos «receptores à distância»: a vista e o ouvido.” 
83 Idem, p.80: “Os olhos passam em geral por ser a maior fonte de informação, que o homem possui.” 
84 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA.Vol.23. Light: “More information reaches the human brain through the 

eyes than trough any other sense organ.” 
85 HALL, Edward T. – A Dimensão… (op. cit.). p.79 “Os olhos fornecem ao sistema nervoso uma quantidade de 

informação muito maior do que o tacto ou o ouvido e num débito muito mais rápido.” 
86 MERLEAU-PONTY – O Olho... (op. cit.). p. 66: “É necessário tomar à letra o que nos ensina a visão: que 

através dela atingimos o sol, as estrelas, estamos ao mesmo tempo em todo o lado, (…).” 
87 VINCI, Leonardo – The Notebooks of Leonardo Da Vinci. p. 108:  “(...) the eye, the chief and leader of all 

others.” 
88 Idem, p. 111: “Who would believe that so small a space could contain the images of all the Universe?” 
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objectos cósmicos tão distantes como a Galáxia Andromeda, que se encontra a 2.3 milhões de 

anos-luz.89  

A visão está também intrinsecamente ligada ao pensamento. A visão fornece ao nosso 

cérebro uma enorme quantidade informação extremamente complexa que é necessário ser 

processada, entendida. Deste ponto de vista podemos até dizer que a percepção visual 

desenvolve o verdadeiro pensamento, um pensamento complexo, que nos dá o conhecimento 

do mundo.90 A nossa percepção visual é também extremamente criativa e única.91 Depende 

como já referimos de inúmeros e complexos factores, alguns já referidos no capítulo anterior. 

Mas apesar de algumas condicionantes, a nossa percepção da realidade, e a percepção visual 

em particular, é inteiramente criada por nós, é uma verdadeira acção criativa da maneira como 

vemos e nos relacionamos com mundo,92 como o pensamos e sentimos.93  

 

2.1.  A Abstracção da Mudança    

“De um modo geral o mundo tem “sempre” a mesma aparência, ou pelo menos 

esperamos reencontrar-lhe, todos os dias, uma certa quantidade de elementos invariáveis.” 

Jacques Aumont 94 

A percepção é acima de tudo um processo muito complexo. A nossa percepção da 

realidade é naturalmente contínua. Sentimos o espaço e o tempo continuamente.95 E nesta 

continuidade temos tendência a não pressentir a mudança que se opera a todo o momento. A 

mudança ocorre porque o mundo se move, e as coisas do mundo se movem, incluindo nós 

próprios, porque o tempo passa, porque a luz se altera.96 O nosso campo visual é imenso. Não 

                                                 
89 “Deep space objects, outside of our own galaxy, are nearly impossible to see without a telescope. One big 

exception is M31, the Andromeda Galaxy,(…). It is the most distant object one can see with the unaided 
eye.”[consult. 21 Ago. 2012]. Disponível em WWW: http://curious.astro.cornell.edu/sun.php 

90 ADCOCK, Craig – Op. cit. p.221: “Vision was emphasized by human organism, and this evolutionary choice 
set up a selective feedback system that, in many ways, led to thinking itself.” 

91  Idem, p.222: “What is most important is that the perceptual experience is unique, (...).” 
92 ARNHEIM, Rudolf – Art and Visual Perception. p.5: “Far for being a mechanical recording of sensory 

elements, vision proved to be truly a creative apprehension of reality – imaginative, inventive, shrewd, and 
beautiful.” 

93 Ibidem: “All perceiving is also thinking, all reasoning is also intuition, all observation is also invention.”  
94 AUMONT, Jacques – Op. cit. p.26. 
95 SIMMEL, George – Rembrandt: Ensayo de Filosofia del Arte. p.63: “En la realidad, en primero lugar e 

inmediatamente, percibimos una unidad temporal extendida y no desplazada en momentos.” 
96 Enumeramos apenas algumas causas (entre muitas), que podem operar uma mudança na nossa percepção 

visual, por as considerarmos mais relevantes para este trabalho.  
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é possível absorver tudo o que nos rodeia, por isso somos selectivos, na maior parte das vezes 

tão selectivos que quase não vemos nada. Mas mesmo o que seleccionamos percepcionar, 

fazemo-lo através de processos de síntese que simplificam a nossa visão da realidade. A 

mudança na realidade, seria sempre excessiva, por isso temos que nos abstrair dela. 97 

A abstracção da realidade é já referida por Aristóteles (384-322 A.C), como sendo uma 

maneira de criar distanciamento da própria experiência imediata.98 A abstracção para este 

filósofo, permite ver um objecto na sua estável e verdadeira natureza, para além das mudanças 

a que está sujeito.99 É verdade que este tipo de abstracção cria distância em relação à 

experiência imediata, na medida em que se afasta das particularidades desta. Mas a abstracção 

na percepção visual é, para a maioria das pessoas, acima de tudo, um processo unificador de 

síntese, que permite percepcionar a constância num mundo que está sempre em mudança.100 

Quando olhamos uma porta rectangular, esta será sempre rectangular independentemente da 

nossa posição no espaço.101 Também será apreendida como tendo um tamanho constante, 

independentemente da distância a que estiver de nós. Provavelmente também lhe atribuiremos 

uma cor, embora na verdade o que estamos a observar sejam diversas tonalidades de cores, 

dependendo da incidência da luz. Por exemplo, um cubo vermelho será sempre um cubo 

vermelho, embora a forma percepcionada se altere devido à nossa posição no espaço, embora 

todas as faces e arestas apresentem inúmeras tonalidades.102 

Na verdade a nossa visão da realidade está sempre a mudar a cada instante.103 Esta 

frequente mudança, é uma verdadeira constante. A mudança pode ser introduzida pelo 

movimento dos nossos olhos, do nosso corpo, ou pelo movimento de algo que observamos. 

Pode ser introduzida pela alteração de elementos naturais ou artificiais ou ainda pelo próprio 

decorrer do tempo, ele próprio em perpétuo movimento. A distância altera o tamanho das 
                                                 

97 HALL, Edward T. – A Dimensão... (op. cit.). p.54: “ O homem viu-se em condições de fazer planos porque o 
olho recobre um campo mais vasto; armazena dados muito mais complexos e desenvolve assim a capacidade 
de abstracção.”  

98 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). Sobre Aristóteles, p. 9: “It introduces the notion of abstraction as 
involving an increasing distance from immediate experience.” 

99 Ibidem: “Aristotle asserts that an object is real to us through its true and lasting nature, not through its 
accidental, changeable properties.” 

100 AUMONT, Jacques – Op. cit. p.27: “A nossa percepção produz-se por aferição contínua (…); não temos a 
consciência nem da multiplicidade dessas “vistas” sucessivas, nem do esfumato durante os movimentos 
oculares; pelo contrário, interpretamos a nossa percepção como uma cena estável e contínua.”  

101 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). p. 50: “A table top is seen as a rectangle, but the average person is 
not aware of the perspective deviations from which he abstracts.”  

102 HALL, Edward T. – A Dimensão… (op. cit.). p.54:  “(…) uma porta, uma casa ou uma mesa conservam 
sempre para a vista a mesma forma e cor, apesar das variações do ângulo a partir do qual são percebidas.” 

103 AUMONT, Jacques – Op. cit. p. 31: “(…) a estimulação da retina está, em geral, em mudança incessante, mas 
mesmo assim não perdemos a continuidade das nossas percepções.” 
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formas percepcionadas, e os seus detalhes. A perspectiva (que depende da posição do 

observador em relação ao que está a observar e não somente da distância), altera a própria 

configuração da forma. A luz dependendo da sua cor e incidência, altera a nossa percepção das 

formas, cores e qualidade das superfícies e produz sombras. 104  

Se por um lado podemos referir que a mudança está sempre presente e é demasiado 

complexa para a registarmos a todos os instantes. Por outro, e acima de tudo, podemos dizer 

que a mudança é sentida em contínuo, no tempo e no espaço.105 E nesse contínuo temos 

tendência em não nos apercebermos dela. A mudança passa a ser ela própria uma verdadeira 

constante, em todos os instantes, em todos os segundos, em todos os dias, em todos os anos.106 

As mudanças que são impulsionadas por elementos naturais são cíclicas, mais ou menos 

previsíveis ao longo do tempo, num mesmo lugar: o dia e a noite, as estações do ano, com as 

suas variações atmosféricas, que se reflectem também em alterações da luz, humidade, 

temperatura, etc. Todos estes factores alteram a nossa percepção da realidade a cada instante 

que passa. Mas a maior parte das vezes, a mudança não é sentida de uma forma brusca, mas de 

uma forma previsível, gradual, ordenada e sequencial. Todos os dias e todos os anos se repete 

a mudança, de uma forma cíclica e previsível. 

Por todos estes factores a abstracção da mudança que aqui referimos, é acima de tudo 

um processo natural, que na maior parte das vezes, ocorre sem nos apercebermos. Não é um 

acto forçado, deliberado e imposto sobre a realidade que queremos ver. A mudança não é 

encarada como algo inesperado, mas como algo contínuo, cíclico, que ocorre naturalmente. A 

mudança é algo natural e que já estamos habituados, por isso na maior parte dos casos nem a 

sentimos.107 

O ser humano tem tendência a abstrair-se da realidade de modo a observá-la em 

conceitos imutáveis.108 Estes conceitos são processos de reconstrução mental da própria 

realidade, e estão estritamente relacionados com a linguagem e com a cultura de cada povo, e 

                                                 
104 GOMBRICH, E.H. – Shadows... Op. cit. p. 17: “We tend to conceive our world as stable, though we are also 

aware of varieties of circumstances that influence the way things look, bur even in this circumstances we 
attribute permanence to colour or texture of surfaces behind their changing appearance.”  

105 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). p. 48: “The various projections of the solid are not dispersed 
randomly in space and time but appear as lawful sequences of gradual change.” 

106 AUMONT, Jacques – Op. cit.  p. 31: “(…) a noção de constância perceptiva, que se encontra na base da nossa 
apreensão do mundo visual, permite-nos atribuir qualidades constantes aos objectos e ao espaço, (…).” 

107 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). p. 38: “In spite of retinal variations and environment influences, the 
minds image of the object is constant (...): The object has and maintains its own and only size, shape, 
brightness, color.”  

108 Idem, p. 43: “To perceive an object as immutable is to abstract it at the highest level of generality.” 
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advêm originalmente das suas necessidades específicas.109 A complexidade da realidade é por 

este processo sintetizada em conceitos. Estes conceitos tendem a ser estáveis e facilmente 

apreensíveis, ao mesmo tempo que se distanciam da própria mutabilidade da experiência 

imediata e das suas particularidades. 

Estes conceitos conseguem ser tão generalistas que até nos podem fazer abstrair da 

própria forma percepcionada. Uma mesa será sempre uma mesa embora possa ser redonda ou 

quadrada, alta ou baixa. Observámos uma mesa, como era a mesa? Não sabemos dizê-lo, mas 

conseguimos transmitir o que vimos através do conceito de mesa, pois não temos dúvidas que 

observámos uma mesa, embora já não nos lembremos do seu tamanho, da sua forma, cor ou 

material.110 O que vimos então da realidade? Simplificámos a nossa percepção num conceito 

comunicável, constante, que é mesmo independentemente das características específicas 

daquele objecto.111 E esta visão em conceitos ou categorias, ocorre também quando vemos um 

objecto pela primeira vez. Quando olhamos um objecto que não conhecemos tentamos 

imediatamente classificá-lo num conceito que já conhecemos, e que nos dá uma generalização 

daquele tipo de objectos.112 Na maior parte dos casos, esta visão da realidade através de 

conceitos, chega-nos, independentemente da própria especificidade de cada objecto observado. 

É um modo rápido de apreensão e comunicação do mundo em nós próprios e de nós próprios 

com os outros. A mudança é abstraída em conceitos estáveis, facilmente comunicáveis, mais 

generalistas e abrangentes, mas indubitavelmente mais empobrecedores da nossa própria 

percepção da realidade.113  

Estes conceitos operam sínteses e abstracções da própria realidade.114 Em muitos casos 

sobrepõem-se mesmo à própria visão que temos da realidade. Esta percepção tende a ver 

permanência e imutabilidade, operando assim uma enorme abstracção sobre a experiência 

imediata.  

                                                 
109 HALL, Edward T. – A Dimensão… (op. cit.). Referindo Benjamin Lee Whorf, p.107: “(...) cada língua 

contribui em boa parte para estruturar o mundo perceptivo daqueles que a falam.” 
110 Idem, p.82: “Investigações relativas às informações sensoriais mostram que estas não poderiam produzir os 

efeitos que se verificam sem a intervenção de uma síntese a níveis superiores do sistema nervoso central.” 
111 PALMER, Stephen E. – Op. cit. p.13:“(…) we perceive an object not just as having a particular shape and 

being in a particular location, but as a person, a dog, a house, or whatever.” 
112 Ibidem: “(…) we deal with most new objects at the same abstract level of their category, even though we have 

never seen that particular object before.”  
113 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). p. 9: “Abstraction removes the particular attributes of the more 

specific instances and thereby arrives at the higher concepts, which are poorer in content but broader in 
range.” 

114 HALL, Edward T. – A Dimensão… (op. cit.). p.80: “ Uma das chaves essenciais da compreensão do homem 
reside no reconhecimento das sínteses que, em certos momentos críticos, ele opera sobre a sua experiência. 
(...) o homem aprende enquanto vê, e repercute o que aprende sobre aquilo que vê.” 
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2.2.  A Memória, a Mudança e o Tempo  

Para percepcionarmos a mudança recorremos inevitavelmente à memória. Só se 

consegue perceber a mudança de algo que se recorda. A percepção da mudança é acima de 

tudo a comparação de momentos no tempo.115 O tempo é aqui entendido como um perpétuo 

movimento, que funde ritmicamente o futuro com o breve instante presente e com o passado. 

A percepção da mudança está intrinsecamente ligada ao tempo, não pode existir mudança num 

mesmo tempo. O tempo é movimento,116 nunca é o mesmo.117 A mudança terá sempre uma 

certa duração, pode dar-se instantaneamente em milésimos de segundos ou pode ocorrer 

lentamente ao longo de vários anos ou séculos. No mundo e na vida, tudo está em 

constantemente mudança, porque está inevitavelmente no tempo. As mudanças mais lentas, 

como por exemplo o envelhecimento gradual de uma pessoa ou de um edifício, não são 

perceptíveis de uma forma constante ao longo dos dias, mas na verdade há um dia, em que nos 

apercebemos da mudança, porque a comparamos com uma situação anterior distinta. É este 

recordar, comparando, que nos permite ter a noção da mudança. 

Reflectindo sobre a importância da memória na nossa percepção, podemos referir o 

filósofo Henri Bergson (1859-1941). Bergson defende que qualquer percepção é inseparável 

da memória.118 É verdade que quando observamos algo, o instante presente passa 

imediatamente a ser passado. Poderíamos em extremo dizer que ele é apenas uma fronteira 

sentida por nós entre o passado e o futuro. Mas ao mesmo tempo “o presente é a forma de toda 

a vida.”119 Bergson salienta que a percepção requer sempre uma certa duração, e por isso 

mesmo requer tempo e memória para poder existir. A memória liga o instante imediato, que 

passa a todo o instante a ser passado, com o instante precedente.120 Sem a memória a nossa 

percepção da realidade não seria verdadeiramente sentida, pois seria apenas um episódio 

                                                 
115 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit.). p.106: “(…) resemble is a relation established by the mind between 

terms which it compares and consequently already possesses; (…)” 
116 COSTA, A.M. Amorim da – Temporalização do espaço versus espacialização do tempo. p. 263: “(…) 

Aristóteles dizia que o tempo ´é o número em movimento.` (…) medimos o tempo recorrendo ao movimento 
como medimos o movimento por recurso ao tempo. (…) o tempo aparece-nos indissociável do movimento.” 

117 SIMMEL, George – Rembrandt… (op. cit.). p.19: “(…) este es justamente el misterio de la vida: que ella es 
en cada instante toda la vida, y sin embargo cada instante es inconfundiblemente distinto del otro.” 

118 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit.). p.80: “Memory, inseparable in practice from perception, imports the 
past into the present, contracts into a single intuition many moments of duration.” 

119 BORGES, Jorge Luis – História da Eternidade. Citando Shopenhauser, p.101: “Nadie há vivido en el pasado, 
nadie vivirá en el futuro; el presente es la forma de toda a vida.” 

120 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit.). p.25: “However brief we suppose any perception to be, it always 
occupies a certain duration, an involves consequently an effort of memory which prolongs one into another a 
plurality of moments.” 
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fugaz, vago, um instante demasiado rápido para ter nexo. Na verdade a questão da memória 

remete-nos inevitavelmente para o individual. Quando afirmamos que a percepção depende 

sempre da memória, também sabemos que todos temos memórias diferentes. E estando a 

percepção intrinsecamente ligada à memória, então também a percepção será única em cada 

indivíduo.  

O escritor Jorge Luis Borges (1899-1986), afirma que a memória é a identidade de uma 

pessoa, sem a memória uma pessoa deixa de o ser.121  Se é verdade que a identidade de uma 

pessoa reside na sua memória, como afirma Borges, também é verdade que a identidade de 

uma pessoa é caracterizada pela maneira como esta se apodera do mundo, através da sua 

percepção, que está inevitavelmente ligada à memória. Neste sentido, a identidade de uma 

pessoa comporta as suas percepções, ou seja a sua maneira de conhecer o mundo, de se tornar 

mundo.122 

Vamos reflectir agora como a memória pode moldar a percepção de algo desconhecido. 

Podemos afirmar que, de uma maneira geral, o ser humano tem medo do desconhecido.123 

Quando olhamos para algo que não conhecemos, tentamos apoderar-nos dessa imagem, indo 

buscar à nossa memória situações semelhantes. É o nosso esforço, muitas vezes inconsciente, 

para domesticarmos o que não compreendemos, é o nosso processo para tornar o desconhecido 

menos assustador. À percepção do real, juntamos imagens da nossa memória, ou seja imagens 

que nos são familiares.124 Estas imagens completam ou substituem a nossa percepção da 

realidade. Por este processo tornamos a percepção do desconhecido em algo conhecido. 

Operamos a mudança com a nossa vivência armazenada.O filósofo Gilles Deleuze (1925-

1995) em muito se apoia em Bergson e desenvolve uma noção de imagem/memória muito 

especial. Deleuze afirma que “Não existe um objecto puramente real. Qualquer real se rodeia 

de uma bruma de imagens virtuais.”125 Para este filósofo, à percepção da imagem real, vêm 

sempre juntar-se imagens da memória (a que ele chama virtuais), que podem ser mais ou 

menos distantes, no tempo e no espaço. Elas coexistem com a percepção do real.126 As imagens 

                                                 
121 BORGES, Jorge Luis – Op. cit. p.37: “Es sabido que la identidad personal reside en la memoria y que la 

anulación de esa facultad comporta idiotez.” 
122 DELEUZE, Giles – A Imagem-Tempo: Cinema 2. p.130: “A memória não está em nós, nós é que nos 

movemos numa memória-Ser, numa memória do mundo.” 
123 BACHELARD, Gaston – A Poética do Espaço. p.122: “(…) Gostaríamos de ver e temos medo de ver. Eis o 

limiar sensível de todo o conhecimento.” 
124 ARNHEIM, Rudolf  - Visual... (op. cit.). p.80:”We see things as we do because of what we expect them to 

look like.” 
125 DELEUZE, Giles; PARNET, Claire – Diálogos. p.179. 
126 Idem, p.183: “(...) como mostrava Bergson, a recordação não é uma imagem real que se formaria após o 

objecto percepcionado, mas a imagem virtual que coexiste com a percepção real do objecto.” 
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da memória (ou virtuais), que vivem dentro de nós, sobrepõem-se ao que vemos da realidade. 

Estas imagens virtuais misturam-se com as imagens reais, de tal forma que já não é possível 

discernir entre uma e outras.127 Bergson, já tinha salientado este facto.128  Ao objecto real 

agrega-se o virtual, ao virtual o real, é aqui nesta “troca perpétua” que se faz em cada um de 

nós, que aparece a imagem cristal.129 A imagem-cristal é uma imagem-tempo ou mais 

propriamente uma imagem que dá forma ao tempo.130 Deleuze diz-nos que é uma imagem na 

sua imanência, que mistura tempo físico com tempo mental, e imagens reais com imagens 

virtuais.131 A imagem é actualizada, por uma percepção presente, mas essa imagem actualizada 

“cristaliza-se” para criar uma imanência,132 que no fundo é a essência de algo para nós. E aqui 

podemos falar em mudança, a mudança que se opera e se cristaliza, e que se actualiza 

incessantemente, inevitavelmente ao longo da nossa vida através da percepção. 

A percepção é assim entendida, acima de tudo, como uma construção: é a construção da 

maneira como vemos o mundo. Não é uma recolha passiva de imagens da realidade, é uma 

acção construída pela nossa percepção da realidade, que cria uma realidade, que nos dá o 

nosso mundo, a nossa individualidade. É um processo dinâmico, um processo que está sempre 

em construção e reconstrução, sempre em mudança.133  

Há uma imagem que George Simmel nos transmite sobre os retratos de Rembrandt, que 

se poderia comparar à percepção da realidade, que vamos tendo ao longo da nossa vida. Para 

este filósofo a grande riqueza dos retratos de Rembrandt, é devida à sua capacidade de 

condensar numa única imagem, toda uma vida.134 É verdade que os retratos de Rembrandt são 

                                                 
127 DELEUZE, Giles; PARNET, Claire – Op. cit. p.180: “As imagens virtuais são tão pouco separáveis do 

objecto real como este delas.” 
128 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit.). p.125: “(...) our actual perception inserts itself so thoroughly, into it 

that we are no longer able to discern what is perception and what is memory.”  
129 DELEUZE, Giles; PARNET, Claire – Op. cit. p.184: “Esta troca perpétua entre o virtual e o real define um 

cristal. É no plano de imanência que aparecem os cristais. O real e o virtual coexistem, e entram num estreito 
circuito que nos reenvia constantemente de um para o outro.” 

130 DELEUZE, Giles – A imagem-tempo…(op. cit.). p111: “A imagem-cristal não era o tempo, mas vê-se o 
tempo no cristal. Vê-se no cristal a perpétua fundação do tempo, o tempo não cronológico, (…).” 

131 GODINHO, Rafael – Introdução. In DELEUZE, Giles – A imagem-tempo.. Op. cit.. p. 9: “A imagem-tempo 
flutua entre actual e virtual, inscrita ou reconhecida pela memória, confunde o tempo mental com o tempo 
físico, actual com virtual, e é por vezes marcada por incomensuráveis elos espaciais e temporais entre 
imagens.” 

132 Cf. HOUAISS, António - Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. “Imanência. (…) 2. Qualidade do que 
pertence à substância ou essência de algo, à sua interioridade, em contraste com a existência, real ou fictícia, 
de uma condição externa.”  

133 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit.).  p.126: “We are constantly creating and reconstructing.” 
134 SIMMEL, George – Rembrandt.. (op. cit.).. p.58: “La representación artística del hombre en Rembrandt nos 

permite, acaso, intuir una totalidad de la vida (…). Vemos todo el hombre y no un instante inferido de los 
anteriores.” 
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impressionantes porque contém uma densidade única - através deles olhamos todo o tempo do 

retratado, toda a sua vida - estão cheios de humanidade, cheios de alma. Por esta razão, 

conforme nos refere Simmel, nos retratos de Rembrandt (incluindo especialmente os auto-

retratos), à medida que a pessoa retratada é mais velha, o retrato também adquire uma maior 

profundidade, pois condensará mais vida e mais tempo numa única imagem. As analogias que 

podemos fazer com a percepção são interessantes. Estando a percepção intrinsecamente ligada 

à nossa memória, esta terá tendência a tornar-se cada vez mais densa ao longo da nossa vida, 

pois conterá cada vez mais imagens e cada vez mais tempo. À percepção de cada instante, se 

juntará ao longo da nossa vida, um crescente número de imagens e tempos. E, como nos 

retratos de Rembrandt, uma única imagem percepcionada por nós, num único momento, 

condensará as imagens e os momentos que guardámos até ali. Cada imagem percepcionada 

conterá toda a nossa vida.135 

Este pressuposto poético nem sempre é verdadeiro, pois seria necessário atingir uma 

certa profundidade que nem todos estamos dispostos a atingir. À medida que uma pessoa 

envelhece, não quer dizer que percepcione melhor, por vezes é exactamente o contrário. Como 

é óbvio, não estamos a referir-nos a uma perda de capacidades físicas, embora estas tenham 

tendência a ocorrer com o aumento da idade. Senão como poderíamos explicar que a perda de 

certas capacidades se torne tão limitativa numas pessoas, enquanto noutras mais pareça 

despertar uma nova vida? Referimo-nos aqui, claro está, às próprias limitações que vamos 

impondo a nós próprios, pelo hábito, por preguiça, por falta de vivacidade.136  Fechamo-nos ao 

presente, que contém todo o futuro e deixamos de evoluir. Muitas vezes é pelo hábito137 ou 

pelos conhecimentos adquiridos138, que à medida que vamos envelhecendo, nos limitamos. 

Deixamo-nos de abrir ao presente, que é a forma de toda a vida, a renovação incessante da 

vida a todo o instante que passa.139 Ficamos perdidos num tempo que já não se renova. Por 

isso, é somente se nos permitirmos a viver o presente, de uma maneira nova e renovada a cada 

                                                 
135 SIMMEL, George – Rembrandt.. (op. cit.).. p.9: “Cada momento actual determinado por el curso entero de la 

vida anterior; es el resultado de todos los momentos pasados, y, ya por eso, el presente actual de la vida es la 
forma en la que la vida entera del sujeto es real.” 

136 Ver a este respeito o capítulo anterior quando nos referimos ao mito da caverna de Platão. 
137 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit.). p.41: “Thus perception (...) is also diminished whenever a stable habit 

has been formed, because this time the ready-made response renders the question unnecessary.”  
138ARNHEIM, Rudolf  - Art... (op. cit.). p.5:“(…) we have trained ourselves to rely on knowledge rather than our 

sense of sight to such an extent that it takes accounts by the naive and the artists to make us realize what we 
see.” 

139 SIMMEL, George – Rembrandt…(op. cit.). p.18: “ (…) la vida no es, sino que siempre está en devenir.” 
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instante, se houver abertura para a novidade, que evoluímos. Só assim a percepção ficará mais 

profunda com a idade, só assim se dará o efeito dos retratos de Rembrandt. 

Até agora temos feito muitas referências ao presente e ao passado, à memória que se 

torna presente, ao presente que se torna passado. Reflectiremos agora sobre o futuro, que mais 

não é do que a nossa imaginação no presente. Podemos dizer que o futuro ou desejo, também 

entra em nós, na nossa percepção da realidade, no nosso presente, e se torna presente. A 

percepção do que virá, por vezes consegue sobrepor-se à percepção do que estamos a ver no 

momento, tal como o passado é capaz de o fazer. Por exemplo, quando construímos uma casa, 

a casa já existe dentro de nós, mesmo antes de existir. Quando olhamos para o terreno onde a 

vamos implantar, já não vemos um pedaço de terra, mas a própria casa, que veio instalar-se na 

nossa percepção do presente, que se tornou presente.140 Podemos então referir a “bela fórmula 

de Santo Agostinho, ´há um presente do futuro, um presente de presente, um presente de 

passado,` todos implicados num mesmo acontecimento, logo simultâneos, inexplicáveis.”141  

Mas estes tempos não cronológicos que coexistem com o presente, que a cada momento 

se vai armazenando dentro de nós, são as nossas imagens do mundo, tornam-se mundo. Elas 

coexistem no mesmo espaço, no mesmo presente, mas são uma mistura indiscernível de 

tempos. Estamos a referir-nos aqui ao tempo de uma maneira bastante subjectiva.142 O tempo 

interior que se mistura com o exterior, em cada pessoa, em todas as pessoas, para se tornar 

mundo.  

Na verdade podemos dizer que estamos inseridos no tempo,143 acompanhamos uma 

pequena porção de tempo com o nosso corpo, e por vezes deixamos testemunhos que se 

prolongam muito para além de nós, através da literatura, da arte, etc. Estes testemunhos, como 

a nossa vida, estão cheios de tempo, cheios de passado e futuro que se tornou presente em nós. 

Porém não estamos isolados no mundo, e este passado absorve inúmeras vezes o tempo de 

outros seres humanos, através de um livro que lemos, de uma música que ouvimos, de um 

quadro que contemplamos. É através desta partilha que abarcamos ainda mais tempos: os 

tempos “cristalizados” de outras pessoas, que já há muito podem ter cessado. Então a memória 

passa a ser de um mundo, e não de um indivíduo. É todo o passado e futuro que se vai 

                                                 
140 BACHELARD, Gaston – Op. cit. p.143: “Uma simples imagem se for nova, abre o mundo. Visto das mil 

janelas da imaginação o mundo é mutável.” 
141 DELEUZE, Giles – A imagem-tempo…(op. cit.).  p. 133. 
142 SIMMEL, George – Rembrandt… (op. cit.). p. 67: “(…) nuestra vida subjetiva misma es una continuidad vital 

y no un compuesto de momentos singulares.” 
143 DELEUZE, Giles – A imagem-tempo…(op. cit.). p. 113: “O tempo não nos é interior, é precisamente o 

contrário, a interioridade na qual estamos, nos movemos, vivemos e mudamos.” 
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misturando ao longo do tempo nos vários seres, como se houvesse um movimento perpétuo, 

de todos os seres e tempos, nos seres do presente, no mundo actual.144 É assim que tudo é 

finito, mas ao mesmo tempo sem fim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 DELEUZE, Giles – A imagem-tempo…(op. cit.). p. 130: ”O tempo faz passar o presente e, simultaneamente, 

conserva em si o passado.”  
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3. A LUZ 

 

“Falo do sol… Tudo o que vemos é por ele composto, e o que eu entendo por 

composição, é uma ordem de coisas visíveis e a transformação lenta dessa mesma ordem que 

constitui todo o espectáculo de um dia: o sol, mestre das sombras...” 

Paul Valéry 145 

Neste capítulo não se pretende fazer nenhum estudo científico sobre a luz, mas sim 

aborda-la de várias formas bastante heterogéneas que de alguma forma têm relação com este 

trabalho. Inicia-se por fazer uma reflexão sobre o carácter primordial da luz, na sua relação 

cósmica e religiosa, mas também analisando alguns mitos antigos, que ao longo dos tempos 

têm permitido uma reflexão intemporal sobre a actualidade. Os mitos escolhidos enfatizam a 

relação da luz com a origem do acto de criar e com a origem do conhecimento.  

De seguida analisa-se a indissociável relação da luz com o tempo e com os ciclos 

cósmicos que gerem a vida no nosso planeta. Indaga-se sobre um presumível tempo cíclico ou 

uma possível luz cíclica, para depois se reflectir um pouco sobre as características da luz 

natural e artificial, bem como da sua influência sobre a sociedade e as suas manifestações 

artísticas, principalmente desde a Revolução Industrial.  

Depois aborda-se a relação indissociável da luz e da sombra, esta dualidade que nos 

permite ver o mundo. Analisam-se mais pormenorizadamente algumas características das 

sombras, mas também da própria percepção luz/sombra. Por fim faz-se uma pequena 

abordagem ao claro-escuro, salientando alguns ensinamentos de Leonardo da Vinci que se 

tornaram relevantes nos desenhos deste trabalho prático. 

 

3.1.   A Luz e as Origens 

O Sol é a estrela mais próxima, sendo praticamente a fonte de toda a luz natural e calor 

do nosso planeta.146 Todos os organismos vivos se sentem naturalmente atraídos por ele e pela 

sua energia vital, que permite a vida na Terra.147 A atracção do homem pela luz remonta ao 

                                                 
145 Cit. por VENEZIA, Francesco – La Torre D´Ombre. p. 101. 
146 “The Sun is not only the dominant object in the sky during the day, but it is the source of virtually all of the 

light and the heat that fuels life on Earth.” [consult. 24 Ago. 2012]. Disponível em WWW: 
http://curious.astro.cornel.edu/sun 

147 BERGER, John – Sobre o Olhar. p.125: “A atracção do olho pela luz, a atracção do organismo para a luz 
como fonte de energia é básica.” 
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início da humanidade, e tem sido manifestada ao longo dos tempos de inúmeras formas. Mas 

podemos referir que a luz desde sempre esteve associada às origens,148 à criação, à verdade, ao 

bem, à beleza, à pureza, à verdade, mas também a processos iniciáticos, ao conhecimento, a 

Deus ,149 ao divino,150 ao espiritual,151 ou de uma forma mais vulgar ao discernimento e à 

imaginação. Por agora vamos apenas procurar reflectir sobre a luz na sua relação com as 

origens, pois interessa-nos acima de tudo analisar o que a luz tem de primordial, de uma 

maneira bastante abrangente.  

A luz está relacionada com as origens, tanto do mundo como da vida no nosso planeta,152 

bem como com a nossa própria origem através do nascimento.153 Ao analisarmos a luz na sua 

relação com a origem do mundo,154 podemos constatar, que tanto em termos científicos como 

religiosos155, a primeira coisa que existiu foi a escuridão,156 só depois surgiu a luz. É 

interessante notarmos que estas duas abordagens sobre a origem do mundo, tão distantes em 

termos ideológicos, coincidem: quando surgiu, o mundo era um local imensamente escuro, 

onde não existia nenhuma luz. A luz só surge depois, com o aparecimento das primeiras 

estrelas, na versão científica,157 ou com a intervenção de Deus, na versão religiosa. Nestas duas 

explicações, a luz tem uma relação com a origem do mundo porque sucede à escuridão 
                                                 

148 BLACKBURN, Simon – Dicionário de Filosofia. p.262: “A luz tem sido associada ao princípio criador 
original e primordial em muitas tradições religiosas e filosóficas, (…).” 

149 ECO, Humberto – Arte e Beleza na Estética Medieval. p. 60 “A ideia de Deus como luz vinha de longínquas 
tradições. Do Bel semítico, do RA egípcio, do Ahura Mazda Iraniano, todos eles personificações do Sol ou da 
acção benéfica da luz, até naturalmente ao platónico Sol das Ideias, o Bem.” 

150 BOHME, Hartmut – The Philosophical  Light and the Light of Art. p.16-17: “It is firmly built into the 
structure of Indo-European languages that all understanding of the Divine, of Being, and Appearance relies on 
the semantics of light.” 

151 ECO, Humberto – Arte… (op. cit). p.57: “(…) desde o início, a luz, nos textos místicos e dos neoplatónicos 
em geral, surge já como uma metáfora da realidade espiritual.” 

152 ADCOCK, Craig – Op. cit. p.221: ”(…) life itself may have originated on the basis of interaction of light and 
complex molecules in primordial sea.” 

153 Idem. Citando Stephen L. Polyak, p.221: “«(...). It is upon light that all animals and plants alike, in the final 
analyses, depend for their origin and existence.» In these terms alone, light, just light, has deep significance 
for human beings.” 

154 ECO, Humberto – Times. In LIPPINCOTT, Kristen [et.al.] – The Story of Time. Citando  um trecho das 
Confissões de Santo Agostinho, p. 10: “What was God doing before he made heaven and earth?... He was 
preparing hell for those that would pry into such profound mysteries.”  

155 LIPPINCOTT, Kristen – The Story of Time. Neste caso estamos a referir-nos a três grandes manifestações 
religiosas conforme citação, p. 17: “ (…) Judaism, Christianity, and Islam – each of which turns to the 
opening lines of the first book of Genesis for its model of how God created the Universe (...)”. 

156 “Until around 400 million years after the Big Bang, the universe was a very dark place. There were no stars, 
and there were no Galaxies.” [consult. 28 Ago. 2012].  
Disponível em WWW: http://www.jwst.nasa.gov/firstlight.html. 

157 “The emergence of the stars marks the end of the “dark ages” in cosmic history, (…). The first sources of light 
act as seeds for the larger formation of larger objects. [consult. 28 Agosto 2012]. Disponível em WWW: 
http://www.jwst.nasa.gov/firstlight.html. 
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existente, porque impulsiona uma mudança que cria verdadeiramente um novo mundo: um 

mundo iluminado.  

Mas voltando agora à versão religiosa, o primeiro relato da Bíblia é sobre a criação do 

mundo, e está inserido na “História das Origens” ou Génesis.158 Neste livro sagrado, a luz é 

criada logo no primeiro dia por Deus,159 substituindo as trevas que reinavam sobre o mundo.160  

Ao ser criada, a luz é também apreciada por Deus, como sendo uma coisa boa. Também no 

primeiro dia são criados o dia e a noite.161 Mas é no quarto dia da criação que surgem mais 

“luzes,” que vão servir na verdade para marcar o tempo.162 Posteriormente analisaremos mais 

detalhadamente a relação da luz com o tempo,163 por agora pretendemos aludir apenas como 

em termos religiosos a luz está também associada ao tempo.  

Para ilustrarmos a criação da luz acima referida, utilizaremos três gravuras, duas delas 

adulteradas. A gravura original foi feita por Gustave Doré (1832-1883) para ilustrar um texto 

bíblico da época.164 Nas gravuras adulteradas, a censura da imagem de Deus, foi executada não 

por Doré, mas pelo próprio editor, em subsequentes edições, por questões de divergência 

religiosa.165 Mas o nosso interesse por estas gravuras reside no facto de estas parecerem 

também ilustrar a dicotomia da criação da luz que temos vindo a mencionar, ou seja a sua 

versão científica e a sua versão religiosa. (Ver fig. 62 - 64). 

Vamos agora analisar a luz na sua relação com outras origens, nomeadamente a origem 

da arte e do conhecimento. Para isso abordaremos dois mitos, um criado por Plínio (25-79 

                                                 
158 BÍBLIA SAGRADA - Versão dos Textos Originais. p.21: “Ao primeiro livro da Bíblia (…) damos hoje o 

nome de Génesis. É termo grego e significa”origem”, “nascimento.” Os livros da Bíblia Hebraica não tinham 
qualquer título. Os autores da tradução da Biblia Hebraica para o Grego (…) acharam por bem dar aos livros 
um título de acordo com o conteúdo. Como este livro trata do princípio de tudo, chamaram-lhe Génesis, isto é, 
Livro das Origens.” 

159 Embora a luz surja após a escuridão primordial, é interessante notar o desfasamento temporal da origem da 
luz, na explicação religiosa e científica, que vai de um dia até 400 milhões de anos. 

160  BIBLÍA SAGRADA. Op. cit. (Gn1.1-3), p.24: ”Criação do mundo - No princípio quando Deus criou os céus 
e a terra, a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o espírito de Deus (…). Deus disse: «faça-
se luz.» E a luz foi feita.”  

161 Ibidem. (Gn, 1,4-5): “Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz, e às trevas 
noite. Assim surgiu a tarde, em seguida, a manhã: foi o primeiro dia.” 

162 Ibidem. (Gn 1.14):” Deus disse: «Haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite e servirem 
de sinais, determinando as estações, os dias e os anos; servirão também de luzeiros no firmamento dos céus, 
para iluminarem a Terra.»” 

163 Ver subcapítulo A Luz, os Ciclos e o Tempo. 
164 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise – Op. cit.  p. 146: “The problem with the biblical version become 

apparent in Gustave Doré´s attempt to depict The Creation of Light for a superbly illustrated edition of the 
Bible, published in 1865-66.” 

165 Cf. BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise – Op. cit. p. 147. 
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d.C.) e outro (que já foi anteriormente referido) criado por Platão (428-347 a.C.).166 O autor e 

filósofo romano, Plínio, o Velho, relata-nos a origem da arte num conto poético que toma a 

forma de uma história de amor. A história tem como protagonistas: uma luz artificial, a filha 

de um oleiro, o seu amado, e mais tarde o próprio oleiro de nome Butades. Neste conto, a filha 

do oleiro, ao ver que iria ficar privada do seu amado que ia partir numa longa viagem, 

“desenha” a sombra da sua cabeça projectada na parede com o auxílio de uma lâmpada.167 

Mais tarde o seu pai Butades, tira um molde em gesso e faz uma “escultura”, que coze 

juntamente com outras peças de cerâmica. Por último este “busto” é levado para o templo. 

Este conto de Plínio, o Velho, que relata a história da origem da arte, pode ser também 

encarado como um relato em simultâneo, da origem do desenho,168 da pintura, e da escultura.169 

Não é uma história com um tempo ou uma data precisos, o que faz realçar o seu carácter 

mitológico. É também um conto que tem vindo a ser repetidamente reinterpretado e 

reinventado ao longo dos séculos, não só pela sua enorme beleza, mas também pela 

quantidade e profundidade de abordagens que dele se podem extrair.  

Para o presente trabalho, o que mais nos interessa realçar neste mito, é a relação que ele 

faz entre a origem da arte, a luz e o tempo. A luz impulsiona a criação, que por sua vez surge 

de uma necessidade íntima e profunda da sua criadora. O tempo torna-se intemporal, pois fica 

retido no acto de criar. Nesta história, a luz permite projectar a sombra da realidade, criando 

ela própria também uma realidade. Uma realidade que não foge, que não se ausenta, que fica 

para todo o sempre capturada numa imagem, através do acto da criação.170 A criação parte da 

luz para se tornar imortal. E dizemos imortal, pois esta criação persiste para além de toda a 

mudança e de toda a ausência, ficando parada no tempo e tornando-se presente em todos os 

                                                 
166 STOICHITA, Victor I. – A Short History of the Shadow. Estas referências são sugeridas por Victor Stoichita. 

p. 8: “Plato and Pliny speak of different things within different contexts - However, (...) they both deal with 
myths of origin (with Pliny the myth of art and with Plato the myth of knowledge; (...).”  

167 É interessante notar, que misteriosamente, a luz que Plínio nos relata, não é uma luz natural, mas sim uma luz 
também ela criada pelo homem. Outro autor, Quintilianus (35-100 d.C.), relatando a mesma história, vai 
substituir esta luz artificial pela luz do Sol. Cf.  STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p. 20. 

168 PLINY THE ELDER – Natural History: A Selection. p. 336: “She was in love with a young man, and when 
he was going abroad she drew a silhouette on the wall round the shadow of his face cast by the lamp.” 

169 STOICHITA, Victor I. – Op. cit. Referindo-se ao mito de Plínio, p. 11: “The very fact that in his book, he 
twice returns to the same myth is thought provoking. In the first extract the author discusses the origins of 
painting and in the second that of sculpture.”   

170 AUMONT, Jacques – Op. cit. p.169: “A imagem fixa conheceu, evidentemente, uma relação privilegiada com 
a noção de instante, conquanto esta serve precisamente para extrair, de forma imaginária, do fluxo temporal, 
um “ponto” singular, uma extensão quase nula, (…)”.  



37 

 

presentes.171 Neste caso, a criação serve para captar um momento fugaz que é perpetuado pela 

paixão e pelo desejo da primeira artista.172 Esta é uma criação que passa a ser mais real do que 

o próprio objecto real retratado que se queria presente, pois está verdadeiramente presente, 

mas ao mesmo tempo passa a conter um presente para sempre, ou seja toda uma eternidade.173 

Este momento de um significado profundo para a sua criadora, após materializado, passa 

também a poder ser observado por outros, ao longo dos tempos. (Ver fig.1). 

A Alegoria da Caverna relatada por Platão,174 pode também ser entendida como o mito 

da origem do conhecimento.175 Esta história começa por ter como protagonistas, a luz de uma 

fogueira e uns prisioneiros que se encontram acorrentados numa caverna. A luz do fogo 

projecta as sombras, e estas sombras são a única realidade que estes prisioneiros conseguem 

ver.176 Mas nesta história existe também outra luz: a luz proveniente do Sol, que é na verdade a 

grande protagonista da história. É esta luz que permite aceder ao mundo real. Ela vai poder ser 

vista apenas por um único prisioneiro que é retirado à força das profundezas. Torna-se a luz do 

verdadeiro conhecimento. Mas este conhecimento não é imediato, vai-se adquirindo com 

persistência e esforço de adaptação do prisioneiro, ao longo de diversas etapas. Primeiramente 

o prisioneiro somente será capaz de olhar para as sombras (a que já estava habituado). Só 

depois de várias adaptações, em que vai olhando cada vez mais directamente para o mundo e 

para as suas luzes,177 é que será capaz de olhar para a verdadeira luz do Sol.178 Ao longo desta 

história, a luz do Sol, vai-lhe permitindo ver um mundo completamente novo, até chegar ao 

verdadeiro conhecimento da realidade.179 É interessante notar como há mais de dois mil anos, 

Platão faz a interligação entre a visão e os processos cognitivos. Mas é ainda mais curioso 

                                                 
171 STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p. 15: “The real shadow accompanies the one who is leaving, while the 

outline, captures once and for all on the wall, immortalizes a presence in the form of an image, captures an 
instant and makes it last.” 

172 Idem, p. 20: “Once the image is captured on the wall, times stand still.” 
173 ECO, Humberto – Times. In LIPPINCOTT, Kristen [et.al.] - Op. cit. Reflectindo sobre o tempo em Santo 

Agostinho. p. 11 “(...) he begins to ponder that whilst in eternity all is present, time is a strange phenomenon 
(...). Does this leave us with an eternal present? But an eternal present would be eternity and not time.” 

174 Ver outra abordagem a esta história no capítulo A Percepção da Realidade. 
175 V. Cit. 166. 
176 STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p. 25: “The shadow represents the stage that is furthest away from the truth. 

This is crucial to the allegory of the cave, since Plato needed something totally opposed to sunlight.” 
177 PLATÃO – Op. cit.. (516a) p.317: “Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras, depois disso, 

para as imagens (...), reflectidas na água, e por último para os próprios objectos. A partir de então seria capaz 
de contemplar o que há no céu, (...), durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da Lua, (...).” 

178 PLATÃO – Op. cit. (516b) p.317-318:”- Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o Sol e de o 
contemplar, (…). Depois já compreenderia, acerca do Sol, que é ele que causa as estações e os anos e que 
tudo dirige no mundo visível, (…).” 

179 STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p. 22: “What is really striking about the ´tableau` created by Plato is the 
prominence he betows on visual activity, considered to be equivalent to cognitive activity.” 
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mencionar como ainda hoje esta interligação continua a ser feita e serve até para explicar o 

próprio princípio da inteligência humana.180  

Ao falarmos da origem do mundo referimos como a luz impulsionou a mudança, como 

criou verdadeiramente um novo mundo iluminado. Nestes dois mitos, de Plínio e Platão, é 

também a luz que impulsiona a mudança. Na história de Plínio, a luz permite-nos a 

transmutação de uma realidade dolorosa num acto criativo que retém o tempo. No mito de 

Platão, a luz permite-nos passar de um mundo de aparências para o verdadeiro mundo real, ou 

seja para verdadeiro conhecimento da realidade. Mas podemos concluir que em todas estas 

origens, a luz tem a capacidade de alterar a realidade para nunca mais ser a mesma. 

 

3.2.  A Luz, os Ciclos e o Tempo 

“A luz é um dos elementos reveladores da vida. (...) Ela interpreta aos nossos olhos o 

ciclo rejuvenescente das horas e das estações.” 

Rudolf Arnheim 181 

A luz natural dos astros desde sempre esteve relacionada com a noção de tempo no 

nosso planeta.182 É desde a antiguidade que o homem sente necessidade de observar o 

movimento do Sol, da Lua e de outros astros,183 para orientação, marcação do tempo e previsão 

do futuro.184 A observação atenta e constante do movimento dos astros depressa introduziu a 

noção de tempo cíclico:185 um tempo que se repete, através de uma sucessão de fenómenos 

observáveis e que apresentam as mesmas características.186  

                                                 
180 ADCOCK, Craig – Op. cit. p.221: “Over the long reach of time, using vision as their primary connection with 

the environment, human beings have become thinking creatures. In this terms, vision is the primary perceptual 
capacity on which intelligence is founded. In human beings, vision and intelligence are fundamentally 
linked.” 

181 ARNHEIM, Rudolf– Art... (op. cit). p.292. 
182 FERREIRA, Máximo – in NASCIMENTO, Aires A. [et al.] - A Imagem do Tempo: Livros Manuscritos 

Ocidentais. p.77: “Parece lógico admitir-se que as primeiras noções de tempo tenham sido apreendidas pelo 
homem primitivo através da observação dos astros.” 

183 HALL, Edward T. – The Dance... (op. cit.). p. 128:”(...) beginning somewhere in the Bonze Age – two or 
three thousands years ago – primitive but accurate models for recording the movement of the sun, moon, and 
planets began to appear all over the world.” 

184 Idem, p.128: “The ability to predict seasons was absolutely essential as an aid in planting and plotting the life 
patterns of the planet.” 

185 LIPPINCOTT, Kristen [et.al.] – Op. cit. p. 17: “There are a number of phenomena in nature (...) that support 
a view of time as essentially cyclical in nature.” 

186 ECO, Humberto – Times. In LIPPINCOTT, Kristen [et.al.] - Op. cit. p.10: “Time was conceived as the precise 
measure of an ordered succession of states, (...) its first criterion of measurement in every known civilization 
should have been the movement of stars (...).” 
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O tempo cíclico é um tempo previsível, pois permite-nos antever a sua sucessão, a sua 

cadência, ao mesmo tempo que permite marcar um ritmo que organiza a nossa vida. É também 

um tempo que se consegue quantificar, que é possível medir, pois conseguimos identificar-lhe 

um padrão, que se repete com uma determinada ordem, sucessivamente.187 É o tempo que nos 

permite criar a verdadeira medida do tempo. Mas o tempo cíclico também contém em si um 

tempo eterno: repete-se sucessivamente em condições semelhantes às originais infinitamente. 

E se por um lado o tempo cíclico nos permite verdadeiramente medir o tempo, ao mesmo 

tempo também nos dá um tempo sem fim. Podemos também ter a noção de tempo cíclico pela 

observação da natureza, do seu renovar eterno e de todas as suas várias fases sucessivas. E se o 

tempo cíclico parece aparentemente contradizer a própria ideia de tempo linear dada pelo 

nosso corpo,188 também podemos pensar o nosso corpo como fazendo parte de um ciclo, porém 

este ciclo terá que ser bem mais longo e transcender em muito a nossa própria existência.189   

Mas reflectiremos agora essencialmente sobre a luz e os seus ciclos. Estes ciclos são 

dados por vários movimentos cósmicos, que interferem na luz natural com que vemos o 

mundo, e que marcam a cadência do tempo no nosso planeta. Analisaremos estes ciclos de 

uma maneira um pouco abrangente, e não somente limitando-nos a mudanças climatéricas.190 

Embora se possam observar variações na luz devido às diferentes condições atmosféricas ou 

ao local do planeta em que nos encontramos, também as podemos observar simplesmente 

devido aos movimentos cósmicos, que desde sempre tiveram uma relação intrínseca com o 

tempo. 

Começaremos por analisar o ciclo circadiano, que nos dá a alternância da luz (dia) e da 

sombra (noite). Este ciclo desde sempre regulou o nosso próprio ritmo biológico e a 

distribuição das nossas actividades.191 É gerado pelo movimento de revolução da Terra, 

segundo um eixo orientado a norte (actualmente na direcção da estrela Polaris). Este 

                                                 
187 LIPPINCOTT, Kristen [et.al.] – Op. cit. p.20: “One of the fundamental component´s of western man´s 

approach to the uncertainties of his world is to desire to structure, to number, to measure, and to name.” 
188 Idem, p. 17: “But there are certain facts of life, such as physical decay and ageing process, that tend to argue in 

favour of time as being, not only linear, but as moving in a single direction, from the past, through the present 
and onwards the future.” 

189 Podemos referir-nos ao ciclo da descendência humana avós/pais/filhos ou a outros ciclos que estão enraizados 
em crenças espirituais. Podemos por exemplo referir o Hinduísmo, Cf. LIPPINCOTT, Kristen – The Story of 
Time. p. 25: “(…) a man is subjected to continual rebirth, so the world in which he lives continue to be reborn 
again and again.”  

190 “The Sun has powered almost everything on Earth since life began, including is climate.”[consult. 18 Out. 
2012]. Disponível em WWW: http://www.nasa.gov./topics/solarsystem/features/solar_variability 

191 AUMONT, Jacques – Op. cit. p. 77:“(…) existem, em todos os animais e também nos homens, “relógios 
biológicos” que regulam os grandes ritmos naturais, muito particularmente o ritmo circadiano (do latim circa 
diem: num dia). Apercebemo-nos deles especialmente quando se desregulam, (…).” 
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movimento rotativo fará com que o Sol vá iluminando de cada vez uma zona do planeta (dia), 

permanecendo a restante parte em sombra (noite). É um ciclo relativamente rápido pois tem a 

duração de aproximadamente 24 horas. 

Outro movimento que irá influenciar a luz no nosso planeta é o percurso da Terra em 

torno do Sol. Uma rotação completa irá marcar a duração de um ano.192  Porém, como o eixo 

da Terra se encontra ligeiramente inclinado em relação ao plano que contém o percurso da sua 

trajectória à volta do Sol, o nosso planeta não receberá sempre a mesma quantidade de luz, 

numa mesma superfície ao longo do ano. Isto vai originar não só as várias estações do ano,193 

como também a diferentes durações do período de dia (luz) e de noite (sombra), que podem 

ser observadas durante o ano. Por exemplo, durante o Outono e Primavera, o dia e a noite 

terão aproximadamente a mesma duração, cerca de 12 horas (12h luz/ 12h sombra). No Verão 

haverá mais horas de dia (luz), e no Inverno haverá mais horas de noite (sombra).194  

Estes dois movimentos cíclicos que referimos, são facilmente observáveis ao longo da 

nossa vida e permitem-nos sentir verdadeiramente a cadência do tempo.195 Porém o nosso 

planeta é afectado por outros fenómenos e movimentos cíclicos bastante mais extensos, e que 

introduzem enormes variantes na repetição aparente. Podemos começar por referir o ciclo do 

próprio Sol. O Sol, como qualquer outra estrela, é formado, atinge a sua maturidade e por fim 

perde a sua energia. Hoje em dia o Sol encontra-se na sua fase matura e assim permanecerá 

por mais dez biliões de anos.196 No entanto, a quantidade de energia que é emitida pelo Sol não 

é constante, varia ao longo do tempo,197 em ciclos de 11 anos.198   

                                                 
192 “As the Earth spins around on its axis, producing night and day, it also moves about the Sun in na elliptical 

(elongated circle) orbit that requires about 365 ¼ days to complete.” [consult. 22 Ago. 2012]. Disponível em 
WWW: http://www.crh.noaa.gov/lmk/?n=seasons. 

193 Ibidem: “The Earth´s spin axis is tilted with respect to its orbital plane. This is what causes the seasons.”  
194 A duração do dia exactamente igual à noite apenas acontece duas vezes ao ano, nos Equinócios: dia 21 de 

Março (Equinócio da Primavera) e no dia 21 de Setembro (Equinócio do Outono). A partir daí os dias irão 
crescer ou diminuir gradualmente. A maior diferença entre a duração do dia e da noite, é também registada em 
apenas em dois dias do ano: o Solstício de Inverno no dia 21 de Dezembro, é quando se regista o dia mais 
curto, e o Solstício de Verão, no dia 21 de Junho, é quando se regista o dia mais longo (neste caso para o 
Hemisfério Norte). Cf. endereço electrónico acima mencionado. 

195 NASCIMENTO, A. Aires – A Imagem do Tempo: Livros Manuscritos Ocidentais. p.12: “O tempo 
cosmológico reflecte a percepção da ordem (astronómica) do Universo e é medido pelo movimento das 
esferas celestes (…), ele aparece como ponto de partida para todos os outros tempos que o homem delimita.” 

196 “A star the size of our Sun requires about 50 million years to mature from the beginning of the collapse to 
adulthood.  Our Sun will stay in this mature phase (…) for approximately 10 billion years.” [consult. 21 Ago. 
2012]. Disponível em WWW: http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/how-do-stars-form-and-
evolve/ 

197 “The energy output from the Sun is not quite constant, but varies with the solar cycle.” [consult. 21 Ago. 
2012]. Disponível em WWW: http://curious.astro.cornell.edu/sun.php 
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Outro factor que interfere na luz do nosso planeta é a distância entre o Sol e a Terra. Esta 

medida não se mantém constante ao longo do ano, devido à excentricidade da órbita da Terra 

que é afectada pela força gravitacional de outros planetas, o que interfere na quantidade de 

radiação solar recebida.199 Além de excêntrica, a órbita da terra não se mantém sempre com a 

mesma forma, também apresenta um ciclo: passa de uma forma quase circular até chegar a 

uma elipse alongada, ao longo de um período de aproximadamente cem mil anos.200  Esta 

alteração da forma da órbita, vai também afectar a distância entre o Sol e a Terra, o que 

interfere grandemente na variação da radiação solar.201 Outra particularidade da órbita da Terra, 

é que esta após dar uma volta ao Sol, não volta ao mesmo ponto de partida, o que faz com que 

a próxima volta tenha sempre um percurso ligeiramente diferente. Na verdade a órbita da 

Terra também se desloca à volta do Sol, num ciclo que demora aproximadamente cento e doze 

mil anos a voltar ao ponto de partida.  

Outras duas variações cíclicas extremamente prolongadas no tempo e que afectam a luz 

no nosso planeta bem como as estações do ano, são dadas por outros dois movimentos do eixo 

da Terra. Este eixo, para além do movimento de revolução que já mencionámos, oscila em 

movimentos circulares, aproximando-se e afastando-se do Sol.202 Esta oscilação cíclica, fará 

com que daqui a catorze mil anos o eixo da Terra esteja orientado para Veja, fazendo desta a 

estrela do Norte.203 Mas este eixo também vai variar, a sua inclinação em relação a um plano 

imaginário que contém a órbita da Terra. Esta inclinação afecta grandemente as estações do 

ano. 204 A variação destes movimentos cósmicos que referimos, afectam a luz no nosso planeta 

                                                                                                                                                          
198 “Astronomers have been counting sunspots since the days of Galileo, watching solar activity rise and fall 

every 11 years.” [consult.15 Out. 2012]. Disponível em WWW: http://science.nasa.gov/science-news/science-
at-nasa/2006/21dec_cycle24/ 

199 “This difference in distance amounts to about 6 per cent increase in incoming solar radiation (insulation) from 
July to January.” [consult. 15 Out. 2012]. Disponível em  

      WWW: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Milankovitch/milankovitch_2.php. 
200 Ibidem: “The shape of the Earth´s orbit changes from being elliptical (high eccentricity) to being nearly 

circular (low excentricity) in a cycle that takes between 90,000 and 100,000 years.”  
201 “Variations in Earth´s orbit alter the amount of energy Earth receives from the Sun and leads to a cycle of ice 

ages and warm periods like Earth´s current climat.” [consult. 15 Out. 2012].  
      Disponível em WWW: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/page4.php 
202 “The Earth wobbles on its axis as it spins. (…) the axis wobbles toward and away from the sun over the span 

of 19.000 to 23.000 years (precession).” [consult. 15 Out. 2012]. Disponível em WWW: 
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclimatology_Evidence/ 

203 “Today, the axis points towards Polaris, which makes it the North star. In about 13.000 years, the axis will 
point nearly in the direction of Vega, which will make Vega the North Star.” [consult. 24 Ago. 2012]. 
Disponível em WWW: http://curious.astro.cornell.edu/timekeeping.php 

204 Ibidem: “During a cycle that averages about 40.000 years, the tilt varies between 22.1 and 24.5 degrees. 
Because the tilt changes, the seasons as we know them can become exaggerated. More tilt means more severe 
seasons (...); less tilt means less severe seasons.” 
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e dão cambiantes quase infinitas ao longo do entrelaçar de todos estes ciclos. É assim que 

quando nos referimos à luz natural do Sol, referimo-nos a uma sucessão de movimentos 

cósmicos muito mais complexos do que à partida poderíamos supor.205  

Outro astro que servirá para marcar o tempo no nosso planeta será a Lua. Na verdade 

muitos dos primeiros calendários que existiram foram lunares.206 Mas ainda hoje, certas 

festividades207 e mesmo calendários,208 têm por base os ciclos da Lua. Neste caso referimo-nos 

à Lua, por esta ser a base para outra medida de tempo: a duração de um mês.209 A Lua não tem 

luz própria, ao longo do seu percurso à volta da Terra,210 a Lua apenas exibe a luz do Sol 

reflectida na sua superfície. Mas ao longo da sua trajectória, embora o lado iluminado seja 

sempre o mesmo (ou seja o que está virado na direcção do Sol), a nossa visão deste astro, vai 

ficando em contra-luz ou sombra, o que vai originar as várias fases da lua.211 É por esta razão 

que podemos afirmar que ao observar as fases da Lua, estamos a observar um verdadeiro 

espectáculo de sombras cósmico.212 É também curioso notar, que é mais uma vez com um 

espectáculo de luz e sombra que conseguimos marcar o tempo. 

Se por um lado a luz é importantíssima para definir os intervalos de tempo no nosso 

planeta: ano, estações do ano, meses, dia, por outro, a luz também servirá de medida para o 

Universo. A medida anos-luz, que utilizamos para medir objectos no espaço, parte do 

princípio que a luz é uma constante, porque se desloca sempre à mesma velocidade.213 Mas 

                                                 
205 “These small variations in Earth-Sun geometry change how much sunlight each hemisphere receives during 

the Earth’s year-long trek around the Sun, where in the orbit (the time of year) the seasons occur, and how 
extreme the seasonal changes are.” [consult. 15 Out. 2012]. Disponível em WWW: 
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclimatology_Evidence/ 

206 LIPPINCOTT, Kristen [et.al.] – Op. cit. p.38: The use of the Moon as a timekeeper seems to predate the use 
of the Sun. Almost all the very earliest calendar are lunar.” 

207 Idem, p.89: “The Chinese New Year last for two weeks. It begins with the second new moon after the winter 
solstice and ends (...) on the following full moon.” 

208 Ibidem: “In Islam, the calendar is exclusively lunar. This means that the first month of the year, Ramadan (...) 
occurs exactly twelve lunar months after the previous Ramadan – regardless of sun´s orientation against the 
elliptic.” 

209 “(…) the month´s comes from te moon´s cycle of phases, (…)”[consult. 22 Ago. 2012]. Disponível em 
WWW: http://curious.astro.cornell.edu/timekeeping.php. 

210 “The Earth orbits the Sun once a year, and the Moon orbits the Earth once a month, (…).”[consult. 12 Out. 
2012]. Disponível em WWW: http://curious.astro.cornell.edu/eclipses.php 

211 “As the Moon circles the Earth, the amount of the lit side we see changes. These changes are known as the 
phases of the Moon (…).” [consult. 12 Out. 2012].  

      Disponível em WWW: http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question3.html. 
212 CASSATI, Robert – Op. cit. p.56: “The phases of the moon are illusory changes because they are nothing 

more than a display of shadow, (…).”  
213 “A light year is a measure of distance, not time. It is the total distance that a beam of light, moving in straight 

line, travels in one year.” [consult. 23 Ago. 2012]. Disponível em 
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esta medida é também utilizada por ser uma medida gigantesca, e porque o que vemos do 

Universo são essencialmente “luzes.” 

Mas vamos agora pensar na relação da luz com o tempo de uma perspectiva um pouco 

diferente. A luz natural que nos chega directamente do Sol, ou a luz do Sol que é reflectida 

pela Lua, é uma luz que pertence ao passado. Por exemplo, a luz da Lua demora pouco mais 

de um segundo a chegar até nós, e a luz do Sol demora cerca de oito minutos.214 Ou seja as 

luzes naturais ou reflectidas que nos permitem observar o mundo são luzes que pertencem ao 

passado, ou seja vemos o mundo presente com uma luz do passado.215Mas a relação da luz com 

o passado é ainda mais notória quando observamos o céu nocturno. Algumas destas luzes 

demoram biliões de anos a chegar até nós. Ou seja o que realmente contemplamos quando 

olhamos o céu nocturno, são luzes que vêem de do passado, um passado tão remoto que pode 

até já nem existir. Porém observamos estas luzes não em diferido, mas no próprio momento da 

nossa contemplação.216 E a nossa busca astronómica procura ir sempre cada vez mais longe no 

espaço mas também no tempo.217   A luz natural com que vemos o mundo é uma luz que nos 

chega do passado, mas é também uma luz que nos dá o tempo. Ela reflecte os vários 

movimentos cósmicos cíclicos que desde sempre utilizámos para verdadeiramente medir o 

tempo.  

A artista Vija Celmins (1938), apresenta-nos fabulosos desenhos a grafite destas luzes 

do passado, não de uma maneira estática, mas dando-nos consciência do infinito dos 

movimentos cósmicos. A sua série de desenhos do céu nocturno é estática, e todos os desenhos 

se assemelham. Todos eles nos apresentam luzes de um passado remoto, tão remoto que pode 

ser anterior à própria vida no nosso planeta.218 Porém em cada desenho, as luzes cósmicas que 

                                                                                                                                                          

WWW:http://www.grc.nasa.gov/WWW/K12/Numbers/Math/Mathematical_Thinking/how_long_is_a_light_y
ear.html. 

214 GUZMAN, Patrício – Nostalgia da Luz (Filme). Extrato da entrevista com Gaspar Galaz (astrónomo chileno): 
“- How long it take for moonlight to reach us? - Just over a second. - And sunlight? - Eight minutes. So we 
don´t see things at the very instant we look at them? No that´s the trap. The present doesn´t exist is true.”  

215 Ibidem: “The signals take time to arrive. The light reflected from the camera or from you, reaches me after a 
moment. A fleeting moment as the speed of light is very fast. (…) The only present that might exist is the one 
in my mind. It´s the close we come to the absolute present.” 

216 “We know that light takes time to travel, so if we observe an object that is 13 billion light years away, than 
that light has been travelling towards us for 13 billion years.” [consult. 23 Ago. 2012]. Disponível em WWW: 
http://nasa.gov/audience /foreducators/5-8/features/ f_how_big_is_our_universe.html. 

217 “With every year that passes, our newest technology enables us to see further and further back.” [consult. 23 
Ago. 2012]. Disponível em WWW: http://heasarc.nasa.gov/docs/cosmic/farthest_info.html. 

218 “There are billions of galaxies, the most distant of which are so far away that the light arriving from them on 
Earth today set out from the galaxies billions of years ago. So we see them not as they look today, but as they 
looked long before there was any life on Earth.” [consult. 23 Ago. 2012]. Disponível em WWW: 
http://nasa.gov/audience /foreducators/5-8/features/f_how_big_is_our_universe.html. 
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observamos nunca são as mesmas. O que Vija Celmins nos apresenta não são luzes cósmicas 

de um passado, mas sim a luz da mudança, a mudança infinita e eterna gerada pelo movimento 

do cosmos. (Ver fig. 85 - 89). 

Podemos concluir que a luz natural está também sempre em constante mudança. Esta 

mudança é originada por uma série de movimentos cósmicos cíclicos que se encadeiam no 

espaço e no tempo. Alguns movimentos são relativamente rápidos, de algumas horas, outros 

demoram milhares de anos. O seu encadeamento é quase infinito, pelo menos para a medida 

da nossa existência. É devido a este complexo encadeamento cósmico, que a luz natural com 

que vemos o mundo é sempre diferente. E embora estas diferenças possam parecer quase 

imperceptíveis, na verdade ao longo da nossa vida não há tempo para haver repetições. É por 

este motivo, que quando contemplamos a luz natural, para além da sua aparente constância 

cíclica, no fundo descobrimos sempre encantados, inúmeras variações infinitas.   

 

3.3.  A Luz Natural e Artificial 

Uma das grandes transformações da vida do homem tem sido proporcionada pela sua 

capacidade de produzir e controlar a luz, segundo a sua vontade. Se por um vastíssimo período 

de tempo, o homem produziu luz por processos ainda bastante naturais e irregulares (através 

da combustão de madeira, óleo, etc.),219 a evolução foi feita no sentido de criar luzes cada vez 

mais estáveis e controláveis que procuraram cada vez melhor imitar a luminosidade da luz do 

dia.220 Mas ao longo do tempo, a luz produzida pelo homem ou “artificial” não teve uma 

evolução contínua ou gradual. Nos últimos duzentos anos, acompanhando as mudanças 

impulsionadas pela revolução industrial, a produção de luz, bem como a sua utilização e 

qualidade, alterou-se radicalmente.221 Uma das grandes mudanças deveu-se à distribuição 

generalizada de iluminação a gás em grandes infra-estruturas, no início do século XIX, 

                                                 
219 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p. 26: “For many, up to an including the twentieth 

century, a fire was the primary source of heat and light after dark. (...) Candles, wood and coal were 
expensive, and therefore, most families shared a single light or fire in the evenings.” 

220 Ibidem: “Between 1750 and 1900, Europeans and Americans discovered how to turn night into day. New 
methods of making light and distributing fuel and power forever shifted the concept of night from its 
traditional associations with seclusion, rest and fear.” 

221 SEDLMAYR, Hans – La Luz en sus Manifestaciones Artísticas. p.18: “(…) los medios para producir 
iluminación han consistido en todas las culturas antiguas hasta el siglo XIX en antorchas, velas y lámparas de 
aceite; todos ellos aportaban una luz más o menos movida.” 
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permitindo uma maior luminosidade e uniformidade na iluminação dos espaços.222 Outra 

deveu-se à introdução da luz eléctrica e da sua ampla distribuição pelos espaços urbanos.223 

Porém a quantidade de luz produzida e o domínio que conseguimos sobre a mesma não tem 

parado de aumentar até aos nossos dias. 

Mas desde o século XIX, de um modo geral, podemos dizer que à medida que a luz 

artificial se foi tornando cada vez menos dispendiosa e mais eficiente, foi também sendo cada 

vez mais utilizada.224 Mas a introdução massiva de novas luzes, efectuou-se primeiramente em 

grandes fábricas, que para além de possuírem grande poder económico, pretendiam também 

aumentar a sua eficiência e produtividade.225 A iluminação com estas novas luzes, foi também 

amplamente utilizada no comércio, para destacar os seus produtos e atrair cada vez mais 

pessoas, aumentando as suas vendas.226  Na esfera privada a introdução destas novas luzes, foi 

sendo bastante gradual, não só por motivos económicos, mas também culturais.227 Mas à parte 

desta aparente resistência, de uma forma geral, as mudanças introduzidas pelas novas formas 

de iluminação, foram extremamente rápidas, e a vida das pessoas e o próprio ambiente que as 

rodeia, mudou radicalmente num período bastante curto.228 Desde a possibilidade do 

alargamento do horário de trabalho, à criação de ambientes privados e públicos cada vez mais 

iluminados,229 à possibilidade de inúmeras actividades de lazer e divulgação do 

conhecimento,230 quase tudo foi sendo possível graças às novas luzes. Mas estas novas luzes 

                                                 
222 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p. 27: “The shift from freestanding oil lamp, with its 

own fuel supply, to gas lighting, with its city wide infrastructure, revolutionized the concepts of production, 
energy supply and consumption even before the networks of railroads or electric power lines.” 

223 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p. 28: “Compared to the enormous cultural changes 
wrought during the shift from candlelight and lamplight to the gaslighting systems, the introduction of electric 
lighting in 1870s and 1880s was far less traumatic.” 

224 Idem, p. 32: “Most painters had to wait for the creation of municipal gas companies in order to install their 
own lighting systems.” 

225 Ibidem: “The earliest and biggest investors in artificial lighting systems were factory owners. (...) Investing in 
better light greatly improved productivity and efficiency.” 

226 Idem, p. 33: “As municipal gas plants made the new lights more accessible to shop owners, glowing windows 
became increasingly common in urban areas, brightening up the streets and encouraging increased pedestrian 
traffic at night.” 

227 Idem, p. 36: “It seems bizarre today to think that people once considered relatively dim lights (equivalent to 
twenty watts or less) to be dangerously bright. (...) every time inventors found a way to make a brighter light, 
householders reciprocated with denser lampshades.” 

228  Idem, p. 70: “Until the middle of the nineteenth century, the workday was divided between the daylight hours 
and the hours of darkness. The culture was still pre-industrial – few clocks, no night shifts, (...).” 

229 Idem, p.30: “In the second half of the nineteenth century, light seemed to be everywhere and in immeasurable 
quantities.” 

230 Idem, p.33: “Then as now, dramatic lighting technologies attracted mass audiences and stunned them with 
spectacular visual effects. The magic lantern, forerunner of the modern slide projector, facilitated 
demonstrations of the miracle of knowledge (…) and entertainment.” 
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além de gerarem novas vivências também encantaram muitos artistas. É durante esta época 

que muitos artistas escolhem retratar inúmeras cenas nocturnas dos ambientes urbanos cada 

vez mais iluminados, muitas vezes, exagerando propositadamente os efeitos das luzes, sejam 

estas de espaços de diversões e lazer231 ou as próprias ruas da cidade.232  

Salientaremos o caso muito particular de George Seurat (1859-1891), focando-nos 

especificamente nos seus desenhos urbanos.233 Seurat desenvolve uma produção fantástica de 

desenhos a preto e branco, que dão um protagonismo imenso à luz desta nova realidade 

urbana. É também um dos poucos artistas que se dedica a retratar exaustivamente os novos 

ambientes industriais das cidades. Entre 1882 e 1886, Seurat faz inúmeros desenhos a preto e 

branco de zonas industriais suburbanas.234 A partir desta data, começa também a retratar 

diversos ambientes nocturnos urbanos, tenham estes a temática dos pobres e desfavorecidos da 

sociedade ou dos prazeres nocturnos da classe média. Mas em todos estes desenhos, Seurat 

capta essencialmente a luz, a luz que modela as formas de um novo mundo que é dado por esta 

nova realidade urbana. Uma realidade que nos é apresentada esbatida, quase desfocada, no 

jogo subtil entre luz e sombra. Mas estes desenhos estão longe de ser descritivos, se por um 

lado retratam esta nova realidade, por outro é com eles que conseguimos sentir a aparência 

indecisa do mundo. (Ver fig. 49 - 53). 

Mas se por um lado a nova iluminação artificial atraiu muitos artistas, por outro também 

impulsionou exactamente o movimento contrário: à medida que os espaços se tornaram cada 

vez mais iluminados e urbanizados, muitos artistas viraram-se para o natural, para o campo em 

oposição à cidade, para a luz natural em oposição à luz artificial.235 É então por viverem nestes 

espaços cada vez mais urbanizados e iluminados, que muitos artistas e astrónomos partilham 

uma mesma nostalgia romântica: quererem observar a luz actuando sobre a natureza ou 

                                                 
231 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p.35: “Modern artists attempted to render the new 

lights, attracted by both the night life and the visual effects they engender. Manet, Degas and Toulouse-
Lautrec painted the eerily-lit bars and brothels, often exaggerating the odd color spectra of gas or electricity.” 

232 Ibidem: “They also loved to paint the new life on the streets at night – people working, playing, or just louging 
about in pools of light that became larger and brighter over the course of the century.” 

233 HERBERT, Robert L. - Seurat: Paintings and Drawings. p.22: “(…) from 1882, the beginning of his mature 
style in drawing, until 1891 he produced approximately two hundred and fifty independent works in black and 
white. No other ninetennth century painter, with the exception of Ingres and Degas, gave so much importance 
to drawings.” 

234 Idem,  p.24: “The new phenomenon was the urban industrial world, to which he turned after 1882. Until 1886 
he worked almost exclusively in the industrial suburbs of Asnières and Courbevoie, (...).” 

235 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. Fazendo alusão à perspective dada pelo historiador e 
crítico Richard Mutter, p19: “As cities became larger, denser, and increasingly urban in character, the more 
artists and their patrons yearned nostalgically for the countryside. This is why, according to Mutter, the 1800s 
became the century for painting light, meaning natural light.” 
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paisagem e puderem sentir de novo a penumbra e a escuridão.236 Esta é uma das razões237 que 

leva muitos artistas a retratam fascinados a noite e o crespúsculo em paisagens naturais,238 

como por exemplo Casper David Friedrich (1774-1840) ou Frederic Edwin Church (1826-

1900). 

Outros dedicam-se a registar a luz do Sol com as suas inúmeras cambiantes actuando 

sobre a paisagem, nomeadamente nas nuvens, icebergs, no campo ou no mar. A este respeito 

podemos mencionar Henri-Pierre Valenciennes (1750-1819), que com o seu tratado e com a 

sua prática, influenciou muitos artistas ao longo do século XIX. Podemos dizer que o tratado 

de Valenciennes é também uma exaltação da paisagem natural e dos efeitos que a luz natural 

tem sobre a mesma.239 Valenciennes incentivava a pintar ao ar livre, no próprio local, pequenos 

registos rápidos, que retratassem os efeitos fugazes da natureza.240 Nos seus vários esquissos 

de óleo sobre papel, fez anotações extremamente precisas, quase cientificas, do dia, da hora e 

das condições atmosféricas.241  Este tipo esquiços e de anotações é também posteriormente 

efectuado por muitos outros artistas. Mas talvez o mais curioso, é que Valenciennes dedicou-

se a retratar um mesmo motivo a diversas horas do dia, mantendo a mesma posição, apenas 

registando os efeitos das mudanças de luz. Este registo de um mesmo motivo a diversas horas 

do dia, é também incentivado no seu tratado.242 Porém o seu tratado vai bem mais longe na 

análise da luz natural. Valenciennes analisa vários tipos de luz natural, como por exemplo a 

luz do Sol, do fogo, do céu ou da Lua. Mas também analisa a luz natural ao longo do tempo: 

ao longo de quatro períodos distintos do dia,243 bem como ao longo das quatro estações do 

                                                 
236 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p.152: “(…) both astronomers and artists left cities at 

the same time in order to escape air and light pollution, and recapture the natural light of both the day and the 
night.” 

237 Idem, p.26: “The growing interest in night and darkness in the eighteen and nineteenth centuries is also 
connected with advances in physics and astronomy.” 

238 Idem, p.25:  “(…) between 1820s and 1850 there were more autonomous night scenes  painted than in any 
other given period. By autonomous we mean (…) the painter´s true subject is night itself.” 

239 VALENCIENNES, P. Henry – Eléments de Perspective Pratique a L´Usage Des Artistes. Sobre a luz do Sol, 
p.250: “C´est elle qui, par son éclat, par ses modifications, et sa disparition, forme les effets admirables de la 
Nature, et qu´on appelle le Clair-obscur.”  

240AUMONT, Jacques – Op. cit.. Sobre Valenciennes, p. 171: “(…) num livrinho de conselhos aos pintores, 
publicado em 1800, ele especifica que é preciso pintar o mais rapidamente possível, para tentar de alguma 
maneira, ser mais veloz do que o tempo: eis o que prefigura estranhamente o instantâneo.” 

241 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p.82: “Like any good Newtonian, Valenciennes 
developed and tested his ideas with experiments, the numerous oil sketches he made on the spot.” 

242 Ibidem: “They show the same scene at different times of day – an idea recommended in the treatise that 
anticipates the cathedrals and the haystacks of Monet in the 1890s.” 

243 VALENCIENNES, P. Henry – Op- cit. p.427: “Les divisions adoptées par les Artistes pour les quatre parties 
du jour sont : le matin, le midi, le soir et la nuit.”  
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ano.244 Podemos ainda referir que à semelhança de muitos outros artistas, Valenciennes 

desloca-se a Itália, para captar a luz destas paisagens em pequenos esquissos rápidos a óleo, 

que registavam as variações da luz e da natureza.245 Nesta época o Prix de Rome du Paysage 

Historique,246 funcionou também como um grande incentivo a esta prática.247 E se por um lado 

estes esquiços rápidos sobre papel, tinham a finalidade de serem utilizados posteriormente em 

obras mais demoradas e elaboradas, por outro, eles também começaram a ser partilhados e 

permutados entre os próprios artistas, tornando-se assim relativamente autónomos.248  

Podemos ainda referir outro tratado influente na altura, escrito pelo pintor inglês Henry 

James Ritcher (1772-1857),249  e que tem o curioso título: “Luz do dia; a recente descoberta 

na arte da pintura: com pistas provenientes da filosofia das Belas Artes, como também na da 

mente humana, tal como dissecada por Emanuel Kant.”250 Este tratado distingue a luz do Sol 

da Luz ambiente, mas também descreve como a luz define os limites da nossa própria 

percepção, e nos dá o conhecimento do mundo.251 Para Richter são as variações de luz que nos 

vão dar o verdadeiro conhecimento da realidade,252 pois operam no tempo e no espaço.253 Estas 

variações, também irão formar a base de uma nova arte moderna.254 

                                                 
244 VALENCIENNES, P. Henry – Op- cit. p.457: “Les Saisons offrent à l´Artist un spectacle admirable et varié, 

dont il doit étudier les différences, pour en saisir adroitement les nuances et les effects ;(…). ”  
245 “Around 1800, artists from troughout Europe converged in Italy and spread across the countryside, painting 

outdoors. The Italian landscape became an artistic laboratory for studying the effects of light and changing 
atmosphere in oil sketches” [consult. 26 Out. 2012].  

      Disponível em WWW: http://www.getty.edu/art/exhibitions/sur_le_motif/ 
246 Ibidem: “In 1816 the French Academy established the Prix de Rome du Paysage Historique (Rome Prize for 

Historic Landscape) specifically for landscape, officially signifying the new prestige of landscape painting.”  
247 CORDARO, Michele – A Veduta em Roma, de Giovan Battista Falda a Giuseppe Vasi– In SALDANHA, 

Nuno [et.al.] - Giovanni Battista Piranesi: Invenções; Caprichos, Arquitecturas 1770/1778. O interesse por 
Roma é no entanto bem anterior ao século XVIII, p 27: “Mas foi Roma o lugar privilegiado para os autores de 
vedute ao longo de toda a Renascença e até ao século XIX. O fascínio das suas grandiosas ruínas, (…) foram 
objecto de grande e especialíssimo interesse por parte de artistas vindos de todas as zonas de Itália e muitos 
países europeus, (…).” 

248 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p.19: “Artists exchanged these little studies with each 
other and eventually they were actively collected (…)” 

249 “A fascinating essay on the artists’ ideas and perception of light, further elaborated in the notes, where Richter 
closely discusses particular works of art (...), with reference to his and the philosophers’ ideas of subject / 
object consciousness, and the implications for artists: «in perceiving, I really contribute something to the 
phenomenon perceived.»” [consult. 12 Nov. 2012].  

     Disponível em WWW: http://library.rijksmuseum.nl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=204078# 
250 Ibidem:“Day-Light; a recent discovery in the art of painting: with hints in the philosophy of The Fine Arts, and 

on that of the human mind, as first dissected by Emanuel Kant.” 
251 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p.104: “Richter carefully described the ways in which 

daylight and sunlight define and limit an observer´s knowledge of the physical world.” 
252 Ibidem: “(...) according to Richter, we do not see the object itself: we see only different kinds of light 

reflecting off some of its surface – and our knowledge of the visual world is based entirely on this partial and 
transient observations.” 
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É pois, a partir de finais do século XVIII que muitos artistas, através de influências 

teóricas mas também a partir da sua própria prática, tomam o gosto pelo instante.255 Mas este 

gosto pelo instante, depressa se torna num gosto pelos vários instantes. Ou seja, os artistas 

passam a representar repetidamente as inúmeras variações na própria natureza e da luz. E são 

estas variações, que ao longo do tempo se vão tornando cada vez mais autónomas, até ao 

ponto de se tornarem o próprio motivo das obras em si.  

A este respeito podemos referir John Constable (1776-1837),256 que em 

aproximadamente dois anos, produziu cerca de duzentos esquissos a óleo sobre papel, de 

variações de nuvens sobre a actuação da luz natural.257 Constable não pretende ver mais do que 

o mundo como ele se mostra a cada instante. E é isso que quer representar, nos seus inúmeros 

esquiços.258 É através da experiência directa, no próprio local, que tenta captar cada instante, 

que vai representando repetidamente inúmeras vezes como a nossa percepção da realidade 

pode ser encantadoramente alterada pela variabilidade da luz.259 (Ver fig. 83 -84). Neste 

mesmo período, sobre o encantamento e repetição obsessiva do registo da variação da luz, não 

podemos deixar de referir também o trabalho de William Turner (1775-1851).260   

E ligeiramente mais tarde já no período impressionista, podemos também mencionar o 

trabalho de Claude Monet (1840-1926). Este pintor torna-se um verdadeiro especialista em 

séries de variações de luz sobre um mesmo motivo. Mas Monet tanto regista estas variações na 

natureza, como é o caso das suas séries de montes de feno ou da luz da manhã no rio Sena, ou 

nas próprias construções do homem, como é o caso da fachada da Catedral de Rouen. Monet 

                                                                                                                                                          
253 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise – Op. cit. p.104: “Thus the visual knowledge involved in making 

or looking at art is based on fleeting perceptions specific to precise moments in time and space.” 
254 Ibidem: “These fleeting perceptions, Richter argued, should be the basis for a new form of modern art, true to 

nature and human perception and free from academic generalities and time-hardened traditions that result in 
artificial, unnatural paintings.” 

255 AUMONT, Jacques – Op. cit. p. 171: “Reencontramos o mesmo gosto pela figuração das condições 
atmosféricas (…). Em todos eles, o gosto pelo instante qualquer remete para o sentimento mais vasto do 
autêntico, que se torna no fim do século XVIII um valor estético a princípio menor, depois cada vez mais 
importante, inclusive em detrimento do sentido da imagem.” 

256 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p.104: “Changing perceptions of space, through light, 
over time, are the true subject of constable oil sketches.” 

257 Ibidem: “His cloud studies – over 200 oil sketches made between 1820 and 1822 – demonstrate Ritcher`s 
notion of how light creates our own knowledge of the physical world.” 

258 Ibidem: “(...) in much of his work he aimed to invent a ´natural painture` that accurately depicted the world as 
he saw it, nothing more nothing less.” 

259 Ibidem: “Constable´s philosophy of art coincided with Richter´s on one final point – the importance of direct 
observation and representation of light in nature as the key of modernity.” 

260 Idem, p.120: “«The Sun is God,» are said to have been Turner´s last words. (...) Turner knew light science and 
colour theory. (...) He drew sunrises and sunsets, studied the solar eclipse of 1804 and endured appalling 
weather to experience light in every atmospheric condition.” 
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regista as variações no próprio local, mas por vezes também recorre à fotografia, estando mais 

interessado em explorar as possíveis variações de luz sobre um mesmo motivo, do que na 

fealdade rígida ao modelo que tem diante de si.261 Neste aspecto Monet afasta-se em muito do 

ideal naturalista do registo do autêntico, tornando estas séries uma verdadeira construção sobre 

a experiência sensível da percepção da luz e das suas infinitas mutações que nos dão a 

realidade.262 (Ver fig. 26 - 37). 

Mas este encantamento pela luz, seja ela natural ou criada pelo homem, desde sempre 

esteve presente no homem ao longo da história e nas suas inúmeras manifestações artísticas.263 

Podemos continuar a observá-lo até aos nossos dias, em inúmeras obras. Por agora, a este 

respeito faremos apenas referência a dois artistas, Edward Hopper (1882-1967) e James 

Turrell (1943), apenas por ambos darem um enorme protagonismo tanto à luz natural como 

artificial, embora com materializações e propósitos muito diferentes. 

Hopper, regista a luz que entra por uma janela, a luz sobre as construções ou na 

paisagem americana, a luz nocturna dos vários espaços urbanos.264 É a luz que revela e que dá 

sentido às imagens e às personagens nela representadas, na sua vida comum, quotidiana, quase 

banal.265 Esta é também uma luz, com inúmeras referências temporais, que nos são dadas pelos 

próprios títulos das obras.266 Mas esta temporalidade não procura marcar nada transcendente, é 

apenas um registo da temporalidade comum e diária das próprias personagens e até do próprio 

artista. Nas suas obras, Hopper representa a luz directa do Sol. Esta é uma luz forte, que 

ilumina sem medo, sem hesitações, caindo sobre o mundo. É também uma luz que produz 

formas de luz e de sombra independentes e bem demarcadas: a forma da luz nos espaços 

interiores e forma das sombras nos espaços exteriores. Mas Hopper também representa a luz 

artificial, que ilumina criando autênticas ilhas de luz, onde se situam e movem as personagens, 
                                                 

261 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p.224: “Intended to record the artist´s observation of 
light on the Cathedral façade from moment to moment, the series was in fact completed in Paris with the aid 
of a photograph and the artist memory and imagination.” 

262 TUCKER, Paul Hayes – Monet in the ´90s: The Series Paintings.”p. 95: “(…) he was trying above all to 
render “ce que j´éprouve.” (…)It refers not only to participation in or perception of an event and the feelings 
directly associated with it, but also to a broad range of sensations, (...).” 

263 SEDLMAYR, Hans – Op. Cit. p. 18: “Las pinturas rupestres de las cavernas fueran creadas en la Edad de 
Piedra a la luz de una antorcha y vistas pelos iniciados como “luz que despierta la vida.”” 

264 GOODRICH, Lloyd – Edward Hopper. p.83: “Light plays an essential role in Hopper´s paintings. Whether 
outdoor or indoor, natural or artificial, its exact nature, its source, direction, and color are fully realized as the 
objects on which it falls.” 

265 Idem, p.9: “His art was based on the ordinary aspects of the contemporary United States, in city, town, and 
country, seen with uncompromising truthfulness.” 

266 FOA, Emma – Edward Hopper: Artists in Their World. p.14: “Hopper was fascinated by different times of 
day, and especially by the presence or absence of sunlight. Many of his paintings, (...) specified an hour in the 
title. But what mattered more than the time was light.” 
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deixando o resto numa silenciosa penumbra. Encenadas pela luz, as imagens de Hopper 

apresentam-nos a realidade americana, uma realidade bela e solitária, quase banal, dos vários 

habitantes urbanos e das suas paisagens.267 (Ver fig. 40 - 45). 

James Turrell tem uma abordagem muito diferente, ele trabalha essencialmente com a 

luz, seja esta natural ou artificial. Com a luz artificial ele produz matéria,268 cria espaços e 

formas que desafiam a nossa própria capacidade de percepção, que nos fazem duvidar dos 

nossos próprios olhos.269 São espaços essencialmente silenciosos, onde a luz artificial cria o 

próprio espaço mas de uma maneira inusual.270 São espaços que não nos deixam indiferentes, 

são ambíguos, quase irreais, mas que ao mesmo tempo podemos percorrer, habitar, e que nos 

permitem ter uma experiência perceptiva totalmente nova.271 Com a luz natural, James Turrell 

cria cenários reais, habitáveis, que oferecem simplesmente a experiência de contemplar a luz, 

a mutação da luz, como se as pessoas tivessem perdido a capacidade de percepcionar, ou 

mesmo de contemplar.272 É este o seu único objectivo artístico: oferecer a contemplação da 

realidade, em situações totalmente controladas por si, como se quisesse devolver às pessoas a 

capacidade de se encantarem de novo com o mundo.273 (Ver fig. 71 - 80). 

Até agora referimos várias transformações nas luzes artificiais desde o século XIX, e as 

mudanças que estas têm vindo a despoletar na sociedade e no meio artístico. Mas é muito 

interessante reflectirmos que hoje em dia o propósito da luz na nossa sociedade não está assim 

tão longínquo de há duzentos anos. Por exemplo, as grandes empresas mantêm ligadas luzes 

artificiais tanto de dia como de noite, procurando criar a luz ideal, invariável, a luz que permite 

produzir, independentemente da época do ano ou das condições atmosféricas. Também no 

comércio, as luzes são muito mais do que mera iluminação, procuram destacar produtos, 

torná-los mais apelativos. Na realidade as luzes são minuciosamente estudadas e produzidas 

                                                 
267 LYONS, Deborah – Hopper Drawings. “Edward Hopper, (…) painted the stark and lonely places of twenty-

century America, evoking in these paintings an elusive mood of longing and half-dread, a sensation of 
opportunities missed, of lives wasted.” 

268 BUTTERFIELD, Jan – The Art of Light + Space. p. 68 “Turrell takes light itself and makes it material.” 
269 ADCOCK, Craig – Op. cit. p.XXIII: “In his instalations, Turrell makes use of the basic interrelationships that 

exist between light and space. His pieces are perceptual, and they exist in the eyes of their perceivers.” 
270 Idem, p.1: “In all his works, Turrell fashions ethereal visual spaces using pure light.” 
271 BOHME, Hartmut. – Op. cit. p.21“Turrell seeks to make the power and the substance of light accessible, and 

thereby to make “the reality of transcendental experience” conscious.” 
272ADCOCK, Craig – Op. cit. Sobre James Turrell. P. 225 “(…) he emphasizes that he wanted to make people 

aware of their own capacities of knowing their world, for perceiving their surroundings.” 
273 BOHME, Hartmut – Op. cit. p. 21: “In coming straight from the great cities, with their superabundance of 

objects and stimuli, it is as if pure spaces of silence and absence needed to be artificially created in order to 
reach down to the ground of the emerging light and to the dawning presence of perception.” 
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para adquirirem características específicas, para conseguirem tornar mais apelativos os vários 

tipos de produtos. Ou seja muitos dos objectivos da iluminação artificial de hoje em dia 

continuam a ser produzir mais eficazmente, promover e vender melhor. E mesmo em eventos 

culturais (cinema, concertos, ópera, teatro, exposições) ou na iluminação do espaço público, a 

luz é utilizada para destacar, para atrair, para comunicar. É uma luz totalmente controlada e 

encenada pelo homem.  

No entanto estas novas luzes totalmente controladas pelo homem também criaram um 

novo paradoxo, ao mesmo tempo que conseguem, através de novas tecnologias, ser cada vez 

mais estáveis e luminosas, também se afastam cada vez mais da natureza, em constante 

mudança. Neste sentido as luzes que são criadas, são em sentido literal, cada vez mais 

artificiais: a constância que emitem, independentemente da hora do dia, das estações do ano ou 

das condições atmosféricas, nada têm de natural, são luzes cada vez mais abstractas.274 Por 

outro lado a presença fácil e constante da luz nas nossas vidas também a banaliza. A luz está 

sempre presente, ao nosso dispor, por toda a parte, no nosso dia-a-dia controlamo-la sem 

pensar, é algo que já nem reparamos.275 

Mas a luz é também utilizada em dispositivos de comunicação e de informação, o que 

não difere muito da utilização da lanterna mágica desde o século XVII. Mas hoje em dia 

utilizamos ecrãs de computador, televisão e outras invenções tecnológicas cada vez mais 

poderosas e portáteis, que nos acompanham cada vez mais, por todo o lado. Tornam-se 

dispositivos pessoais, individuais, prolongamentos do nosso próprio corpo. E com estes 

inúmeros dispositivos acedemos facilmente a uma informação global, cada vez com menores 

limitações. Mas esta é uma informação que gera um conhecimento normalizado destituído de 

real, ou melhor se torna um outro real, um real virtual, indiferenciado, amplamente difundido e 

acessível a todos, vulgarizado. Podemos aceder a qualquer imagem, a qualquer hora do dia ou 

da noite, rapidamente e confortavelmente, sem grande esforço, por vezes até sem grande 

vontade.276 A tudo é dada a mesma importância, a mesma forma: tudo nos é dado 

                                                 
274 ERICE, Víctor; LÓPEZ GARCÍA, Antonio - Conversación Victor Erice / António Lopez. (Filme). Víctor 

Erice: “(…) en el hombre (…) del pasado, el ritmo de sus días lo ordenaba los fenómenos de la naturaleza, la 
luna, el sol…hoy verdaderamente ¿ quién pone fin a nuestras jornadas? (…) pues cuando apagamos el 
televisor. Cuando ese brillo artificial de alguna manera se apaga. (…) Hoy estamos presididos por una 
abstracción. La vida contemporánea está presidida por abstracciones.” 

275 BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit. p.40: “In mundane world, light is now so easy to obtain 
that we hardly notice it at all. In this respect, the situation is the opposite of the common experience of all 
previous eras.” 

276 ERICE, Víctor; LÓPEZ GARCÍA, Antonio – Conversación… Op. Cit. Víctor Erice: “Verdaderamente el 
hombre contemporáneo consume cotidianamente un caudal de imágenes inimaginable supongamos hace 200 
ó 300 años.” 
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abundantemente e indiferentemente.277 Assim ao mesmo tempo que conseguimos um 

conhecimento generalizado e amplo, este é também um conhecimento destituído das suas 

particularidades específicas, e muitas vezes afastado do que verdadeiramente interessa. 

Já referimos que o homem molda o meio ambiente adaptando-o a si próprio. A criação 

de luz artificial, é apenas mais um modo de o homem conseguir moldar o ambiente que o 

rodeia, mais uma maneira de impor a sua vontade sobre as cambiantes da natureza, de 

conseguir uma autonomia em relação aos fenómenos naturais a que está sujeito. O homem 

tenta dominar a luz, subjugá-la à sua vontade. E é também através deste domínio que o homem 

procura ir muito além da sua corporeidade, ultrapassar as suas limitações: a impossibilidade da 

visão nocturna, a impossibilidade de comunicar à distância, a impossibilidade de tudo 

conhecer. Mas é por estas experiências cada vez mais construídas e artificiais que o homem se 

afasta cada vez mais da natureza, e que passa ele próprio a ser eminentemente construído por 

si próprio, não só culturalmente mas até num certo sentido fisicamente.278   

 

3.4.  A Luz, a Escuridão e a Sombra  

“Podemos prontamente percepcionar que na claridade absoluta, vemos tanto, ou tão 

pouco, como na escuridão absoluta, que um modo de ver é tão bom como o outro, esse puro 

acto de ver é a visão do nada.” 

G. W. Friedrich Hegel 279 

Ao vermos a luz no mundo, vemos também as sombras que ela projecta. A ideia de 

podermos olhar somente a luz, terá mais a ver com o mundo espiritual ou com algumas 

crenças que associam a luz à divindade ou ao espírito, do que com a nossa experiência 

quotidiana da realidade. Quando olhamos o mundo podemos dizer que conseguimos ver a luz 

porque na realidade a vemos sempre em relação às sombras, porque são as sombras que nos 

permitem distinguir as zonas mais iluminadas. A ideia de ver somente luz é extremamente 

intensa e exclusiva, mas é tão intensa e exclusiva como ver somente a absoluta escuridão. Em 

                                                 
277 HALL, Edward T. – The Dance... (op. cit.). p. 130: “Extensions are special kind of amplifier, and in the 

process of amplification, important details are frequently left out. What gets out is largely a matter of chance 
and sometimes what is left out maybe more important than what is amplified.”  

278 Ibidem:”Mankind has evolved its extensions to such a point that they are beginning do take over the world and 
may ultimately make life impossible unless they are better understood.” 

279 Cit. por STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p.8. (HEGEL, G. W. Friedrich – The Science of Logic.) 
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ambos os casos a nossa visão é reduzida a um mínimo ou uma totalidade, é uma visão do 

nada.280  

É verdade que é a luz que nos permite ver o mundo, mas vemos o mundo somente 

porque observamos as sombras nas superfícies onde ela embate.281  É somente nesta 

duplicidade de luz e sombra que verdadeiramente podemos discernir o mundo, que este toma a 

forma de mundo, que se torna tridimensional. De um modo geral, as sombras estão sempre 

presentes quando observamos a realidade, mas também o estão em inúmeras histórias, tabus e 

rituais, ao longo de várias épocas e diferentes culturas.282  

De entre várias histórias possíveis, decidimos analisar A História Fabulosa de Peter 

Schlemih, do poeta romântico Aldelbert Von Chamisso (1781-1838). Este pequeno conto vai 

permitir-nos reflectir sobre a importância da sombra bem como de algumas das suas 

particularidades. Podemos começar por referir que esta história é-nos contada na primeira 

pessoa, e que por este motivo se torna bastante directa e pessoal. O personagem Peter 

Schlemihl relata-nos como ao aceitar fazer uma troca com o diabo perde a sua própria sombra. 

Schlemihl troca-a por um saco de infinitas moedas de ouro. Mas este personagem depressa 

descobre que a sua sombra é bem mais valiosa do que todo o ouro do mundo.283  Sem ela passa 

a ser rejeitado por todos, e deixa de poder levar uma vida normal. Schlemihl depois de muito 

arrependido, tenta reaver a sua sombra, mas o diabo propõe-lhe ainda outra troca: devolver-lhe 

a sua sombra em troca da sua alma.284 Esta proposta Schlemihl já não aceita, e ao tentar fugir 

ao seu destino fica destinado a viver para sempre sem sombra.  

É interessante analisarmos como neste pequeno conto a sombra é tão rapidamente e 

inesperadamente valorizada. A sombra passa de algo sem grande valor e que ninguém repara, 

para depois a valer todo o ouro do mundo, até por fim adquirir o valor da própria alma. Esta 

associação que Chamisso faz entre a sombra e alma não é nova, é recorrente em muitas 

culturas e crenças ao longo dos tempos. Em muitas culturas não ocidentais, a sombra é mesmo 

a imagem da alma,285 é-lhe também atribuída vida própria e por vezes até enormes poderes.286 

                                                 
280 HEGEL, G. W. Friedrich – The Science of Logic. In STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p.8: “Pure light and 

pure darkness are two voids which are the same thing.” 
281 CASSATI, Robert – Op. cit. p. 62: “Light carries with it a trace of shadow.” 
282  Neste aspecto é interessante analisar alguns mitos, histórias que Cassati nos relata. V. CASSATI, Robert – 

Op.cit. p. 21-24. 
283 CHAMISSO, Adelbert Von Chamisso – A História Fabulosa de Peter Schlemihl. p. 46: “Apercebi-me, como 

tinha que ser, de que neste mundo, por mais que o ouro esteja acima do mérito e da virtude, a sombra está 
acima do próprio ouro.” 

284 Idem, p. 81: “- Acho arriscado trocar a alma por uma sombra. – Essa agora? (…) Arriscado? E se eu vos 
perguntar o que é isso da alma? Já alguma vez a viste? E que penseis fazer com ela depois de morto?” 

285 STOICHITA, Victor I. – Op.cit. p.19: “The shadow was how Egyptians first visualize the soul.” 
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Mas no Ocidente encontramos também inúmeros relatos do poder da sombra. Como por 

exemplo na Bíblia, onde nos é relatado como a sombra de S. Pedro tem o poder de curar 

enfermos,287 ou como a sombra que se estende sobre Maria, consegue gerar o filho de Deus.288  

Mas voltando à história de Chamisso, analisaremos agora um episódio muito curioso e 

que nos relata, no fundo, a qualidade das sombras. Schlemihl desesperado com a perda da sua 

sombra, sonda um famoso pintor, tentando descobrir se este consegue pintar a sombra de um 

homem.289 Para justificar o seu pedido, conta uma história bastante bizarra de como uma 

presumível personagem perdeu a sua sombra.290 Mas o pintor refuta explicando a inutilidade 

do seu trabalho: “ - A sombra postiça que eu lhe poderia pintar (…) não resistiria ao mais leve 

movimento, e ele ia perdê-la de novo, ainda por cima alguém com tão pouco apego à sombra 

com que nasceu, (…).” 

Este julgamento moral, dá-nos a entender, como a importância da sombra é óbvia para o 

comum dos mortais, ao mesmo tempo que nos relata a sua enorme variabilidade.291 Neste caso, 

é enfatizada a relação da sombra com o próprio corpo que a projecta, estando esta dependente 

dos seus movimentos. Como é natural, nos corpos com vida há sempre movimento, uma 

sombra estática nunca poderia acompanhar um corpo com vida.292 As sombras acompanham 

sempre o movimento dos corpos.  

Mas presumindo agora que este artista decidia pintar a sombra de um objecto estático; 

esta também rapidamente ficaria fora de lugar, passando a ser apenas uma estranha forma 

bidimensional, escura, junto a esse objecto, e não mais uma sombra. Esta forma tornar-se-ia 

material, imutável, que é exactamente o contrário do que são as sombras no mundo. Estamos a 

                                                                                                                                                          
286 CASSATI, Robert – Op.cit. p. 21: “(…) certain non-Western cultures seem to prefer a conception of a shadow 

as an object animated by life of its own; they attribute various powers to shadow and they consider shadow to 
be an image of the soul.” 

287 BIBLIA SAGRADA – Op. cit. Actos dos Apóstolos (5:15), p.1785: “(..) traziam os doentes para as ruas e 
colocavam-nos em enxergas e catres, a fim de que à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse 
alguns deles. A multidão vinha também das cidades próximas de Jerusalém, transportando enfermos e 
atormentados por espíritos malignos, e todos eram curados.” A este respeito ver também STOICHITA, Victor 
I. – Op. cit. p.54-57.  

288 Idem, São Lucas (1:35), p.1666: “O espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua 
sombra. Por isso aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus.” A este respeito ver também 
STOICHITA, Victor I. – Op.cit. p.67-72. 

289 CHAMISSO, Adelbert Von Chamisso – Op.cit. p. 54: “ Mestre – prossegui -, se por alguma desgraça, um 
homem viesse a perder a sombra, poderíeis vós pintar-lhe uma sombra postiça?” 

290 Ibidem: “O homem fez o ano passado uma viagem à Rússia, e o frio era tanto que um dia a sombra lhe ficou 
congelada e presa ao chão, e foi impossível arrancá-la.” 

291 CASSATI, Robert – Op. cit. p. 14: “Shadows are always moving. No shadow was ever still.” 
292 ALBERTI, Leon Battista – On Painting. p.74: “The body is said to live when it has certain voluntary 

movements. It is sad to be dead, when the members no longer are able to carry on the functions of life, that is 
movement and feelings.”  
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referir-nos claro a sombras naturais, ou seja aquelas que são originadas por uma fonte de luz 

natural. Estas à semelhança da luz que as projecta, estão sempre em constante mudança.293     

Porém como já referimos, desde há dois séculos atrás temos vindo a inventar luzes 

artificiais cada vez mais luminosas, controláveis e estáveis.294 Estas luzes também originam 

sombras cada vez mais estáticas e estáveis. Ou seja, não é só a qualidade das luzes que temos 

vindo a alterar, mas também a qualidade das sombras. As sombras artificiais, estão cada vez 

mais afastadas da mutabilidade da natureza, são tão estáticas e estáveis como a própria luz que 

as produz o consegue ser.295 Mas a imutabilidade das sombras artificiais, apenas é verdadeira 

para objectos estáticos, e não para objectos em movimento, como por exemplo o nosso corpo. 

Quando nos aproximamos ou afastamos de uma luz artificial, a sombra altera-se, pode 

aumentar ou diminuir, tornar-se nítida ou esbatida. Isto é exactamente o contrário do que 

acontece com uma sombra natural, devido à enorme distância a que nos encontramos da luz 

que a projecta (Sol ou Lua). A nossa própria deslocação não consegue alterar a sombra.296  

As sombras naturais estão dependentes do movimento da Terra e das condições 

climatéricas, mudam no decorrer do tempo (hora do dia ou época do ano), independentemente 

da nossa vontade. As sombras artificiais não têm tempo, não dependem do tempo, e alteram-se 

somente devido à nossa actuação. Se os corpos e as luzes permanecerem estáticos, as sombras 

também permanecerão.297 Porém é importante referirmos que, independentemente de as 

sombras serem naturais ou artificiais, elas são extremamente difíceis de classificar, seja pela 

sua natureza mutante, pela sua capacidade de intercepção e coexistência,298 pela possibilidade 

de se dividirem por várias superfícies,299 ou pelos vários reflexos de luz que podem conter. 

No entanto, ao longo do tempo a evolução tem sido no sentido de tentar produzir cada 

vez mais luz artificial. Mas ao produzirmos cada vez mais luz também produzimos cada vez 
                                                 

293 CASSATI, Robert – Op. cit. p.14: “Outdoors, all you have to do is trace an outline and then come back to it a 
few minutes later to see the movement of apparently static shadows, cast by bodies in sunlight.” 

294 Idem, p. 6: “(...) the newer light sources were more luminous, and they also had another property: they are 
stable. They no longer depended on a flame exposed to air currents, and they didn´t flicker.” 

295 Ibidem: “The nineteenth century didn´t just vanquish shadows; it create new ones. These were new shadows: 
static shadows had never existed in nature, nor were they ever before produced by man.” 

296 Como é óbvio, a sombra produzida pelo Sol, devido ao movimento da Terra, não pára de mudar, mas num 
pequeno instante não é perceptível a sua mudança, e por mais que o nosso corpo se desloque no espaço, se 
permanecermos numa mesma posição, a sombra parecerá a mesma. A este respeito ver alguns exemplos 
interessantes de sombras naturais e artificiais, que nos são relatados por GOMBRICH, E. H. – Shadows... (op. 
cit.).  p. 12 – 14. 

297 Ver também subcapítulo A Luz Natural e Artificial. 
298 CASSATI, Robert – Op. cit.  p.41: “(...) shadows are reciprocally penetrable: two shadows (made by two 

separate lights) can occupy the same space without bothering one another.” 
299 Ibidem: “(...) a shadow can split up and still be the same shadow even if its pieces occupy spaces that are not 

attached (...).” 
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mais sombras.300 E as sombras artificiais movem-se a todos os instantes com o movimento dos 

corpos. Talvez por isso as tentemos dissimular, recorrendo cada vez a um maior número de 

luzes coexistindo simultaneamente num mesmo espaço. Vamos criando um mundo cada vez 

mais iluminado, abolindo as sombras.301     

Voltando à fabulosa história de Chamisso, é interessante notarmos como a sombra ao ser 

removida do corpo a que pertence, adquire novas propriedades: pode ser apanhada, tocada, 

enrolada, dobrada e por fim colocada dentro de um bolso. Ou seja, a sombra ao ser removida 

consegue adquirir propriedades materiais. Mas mais interessante do que esta aparente 

materialidade da sombra, é a forma como esta é removida do corpo a que pertence. Este 

episódio da história, tem sido alvo de inúmeras ilustrações ao longo do tempo. Podemos 

começar por dizer que a sombra projectada de algum objecto, a não ser que este se encontre no 

ar, estará sempre a ele ligada. Obviamente a sombra de Schlemihl está ligada ao seu corpo, 

sendo o ponto de contacto os seus pés.302 É curioso observar como alguns ilustradores desta 

história, desenham primeiro a sombra a ser removida pelos pés, enquanto outros a desenham a 

ser primeiramente removida pela cabeça.303 Analisando as várias versões, podemos concluir, 

que nos desenhos onde a sombra é removida pelos pés, é mais fortemente enfatizada a 

separação imediata e abrupta entre a sombra e o “seu dono.” Isto deve-se essencialmente à 

ruptura imediata do ponto de contacto entre ambos, que faz com que a sombra adquira desde 

logo uma nova vida autónoma. Mas ao conseguir uma vida autónoma devido à sua nova 

materialidade, passa também a poder a ser possuída como qualquer outro objecto do mundo. E 

neste caso, a sombra passa a ser propriedade do diabo. (Ver fig. 65 - 70). 

Chamisso permite-nos aqui reflectir sobre outros aspectos da sombra. A sombra embora 

imaterial,304 está associada aos objectos materiais do mundo.305 Quando observamos uma 

                                                 
300 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.132: “The more brilliant the light of a luminous object 

body, deeper the shadows cast by the illuminated object.” 
301 TANIZAKI – El Elogio de la Sombra. p.72: “Buscan siempre más claridad y se las han arreglado para pasar 

de la vela a la lámpara de petróleo, del petróleo a la luz del gas, del gas a la luz eléctrica, hasta acabar con el 
menor resquicio, con el último refugio de la sombra.” 

302 CASSATI, Robert – Op. cit. Citando MONTECCHI, Fabrizio, p. 20: “The floor shadow follow you, it´s 
attached to your feet. The floor shadow is your shadow.” 

303 Esta controvérsia é levantada por Victor Stoichita no seu livro A Short History of the Shadow, p.172-175. 
Stoichita defende que na história relatada por Chamisso, a sombra é primeiramente removida pela cabeça, 
mas baseia-se numa versão inglesa do livro. Ao consultarmos a versão portuguesa, da história, da editora 
Assírio e Alvim, é curioso notar como a sombra é primeiramente removida pelos pés. À falta da consulta da 
versão original, fica-nos a dualidade das ilustrações e das traduções.  

304 CASSATI, Robert – Op. cit. p.32: “Shadows are part of the physical world (they are not like dreams) without 
being material: they are not typical physical objects.” 
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sombra aparentemente desligada da entidade material que a projecta, ou porque não 

adivinhamos a sua proveniência, ou simplesmente porque esta adquire uma forma dificilmente 

identificável com esta entidade, a sombra faz-se notar e adquire autonomia. Passa a ser uma 

forma que se assume no mundo, sobre qualquer outra superfície material que a acolhe mas que 

ao mesmo tempo também se altera pela sua presença.306 A sombra capta o nosso olhar, 

surpreende-nos, não é mais uma entidade dependente e que mal notamos agregada ao mundo, 

faz-se notar, passamos a observá-la com perplexidade e encanto. Também nesta história a 

sombra acaba por ficar associada ao diabo, passa a pertencer-lhe. Esta associação da sombra 

com algo negativo, tem sido recorrente ao longo da história,307  exactamente ao contrário da luz 

que normalmente tem conotações sempre positivas.  

 

3.5.  Entre a Luz e a Escuridão 

“A sombra é uma diminuição tanto da luz como da sombra, e situa-se entre a luz e a 

escuridão.” 

Leonardo da Vinci 308    

Até agora referimo-nos apenas às sombras projectadas, mas as sombras tal como a luz 

são fenómenos bem mais complexos. Entre a zona mais iluminada e a zona mais escura 

podemos distinguir inúmeras variantes de luminosidade ou sombra. Entre os dois extremos 

relatados por Hegel de “pura” luz e de absoluta escuridão, existem estádios intermédios de luz 

e sombra, que se interpenetram de tal modo que já não podemos afirmar se estamos a observar 

uma zona iluminada ou uma zona de sombra. É por isso que Hegel nos afirma que, na verdade, 

é entre a pura luz e a absoluta escuridão que vemos o mundo.309 Este é um mundo onde a luzes 

e a sombras se misturam, por vezes de forma tão completa e plena, que não conseguimos 

                                                                                                                                                          
305 CASSATI, Robert – Op. cit. p.29: “Shadows bear witness to the meeting between the world of material things 

and a world in which matter does not seem so important.” 
306 É importante referir que a forma que a luz directa projecta num espaço interior, pode também adquirir 

exactamente estas propriedades da sombra. Voltaremos a abordar esta analogia entre a forma da luz 
projectada e a forma da sombra no subcapítulo Desenhos Entre a Luz e a Sombra: A Luz dos Espaços. 

307 CASSATI, Robert – Op. cit. p.6: “Shadows are not listed anywhere. These uncertain beings confuse the mind; 
they trouble us. As if that weren´t enough, shadows have always been surrounded by suspicion and fear.” 

308 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.131. 
309 HEGEL, G. W. Friedrich – The Science of Logic. Citado por STOICHITA, Victor I. – Op.cit. p.8: 

“Something can be distinguish [unterscheiden] only in determinate light or darkness (light is determinate by 
darkness and so is darkened by light, and darkness is determinate by light, is illuminated darkness), and for 
this reason that is only darkened light [getrubtes licht] and illuminated darkness which have within themselves 
the moment of difference and are therefore determinate of being [Dasein].” 
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distinguir mais se é luz ou a sombra que observamos. No fundo entre a “pura” luz e total 

escuridão, o que verdadeiramente conseguimos ver é uma imensa mistura dos dois extremos.310 

Mas a luz é essencialmente vista porque embate no mundo, e se torna a luz das coisas, 

ou seja dos reflexos que são emitidos pelas várias superfícies do que há no mundo.311 As 

superfícies dependendo do seu material, textura ou cor, reflectem mais ou menos luz e 

produzem sombras. Os reflexos são as luzes que emanam das coisas. É assim que a luz 

transparente, mas que ao mesmo tempo contém todas as cores, fica materializada nas 

substâncias e objectos do mundo, é assim que estes conseguem emitir “a sua luz.”312 É 

importante salientarmos que somente uma parte da luz que observamos, provem directamente 

do Sol. A maior parte da luz, é reflectida pelo céu e pelas várias superfícies do mundo.313 A luz 

não é assim limitada uma ou várias fontes luminosas, mas principalmente ao mundo que a vai 

moldar, aos seus elementos e às suas superfícies. 

A luz ao embater nas superfícies do mundo pode ter três comportamentos distintos: é 

transmitida (passa através das superfícies), absorvida ou reflectida. Porém é a reflexão a parte 

mais importante, porque nos permite ver a luz materializada nas superfícies do mundo. A luz 

ao embater nas superfícies é alterada e transmite informação sobre as mesmas.314 Neste aspecto 

é interessante referirmos Leonardo da Vinci, quando nos afirmava que todos os objectos 

atiram raios para todos os objectos, como se este fosse um mundo de espelhos.315 De uma 

forma geral todas as superfícies reflectem alguma luz, excepto as superfícies que são 

totalmente pretas (que a absorvem toda), ou as totalmente transparentes (que a transmitem 

                                                 
310 PILES, Roger de – Cours de Peinture par Principes. p. 363 : “(...) comme les lumières & les ombres 

particulières son  comprises dans les lumières & dans les ombres générales, il faut regarder le clair-obscur 
comme un tout, & l´incidence de la lumière particulière, comme une partie que le clair-obscur suppose.” 

311 PALMER, Stephen E. – Op. cit. p.17 “(…) light does not come just from the direction of radiant light 
sources, such as Sun and light bulbs, it also comes by reflection from virtually every surface in the 
environment.”  

312 Ibidem: “Surfaces thus act as secondary light sources by illuminating other surfaces with their reflected 
light.” 

313 GIBSON, James J. – Op. cit. p.13: “Only a part of the light (…) comes directly from the Sun, usually a small 
part and sometimes none. Most of it is either diffused light from the sky or light scattered and reflected from 
other terrestrial surfaces. (...) The intensity of light from the sky is always greater than the intensity of light 
from the earth.” 

314 PALMER, Stephen E. – Op. cit. p.16: “(...) reflected light is subsequently available to strike the receptive 
surface of an observer´s eye, so it can transmit that information about the surface to the visual system.” 

315 RAMOS, Miguel Ángel – Leonardo da Vinci. In VINCI, Leonardo – Tratado de Pintura. Citando Leonardo, 
p. 29: “«El Aire está lleno de infinidad de imágenes de objetos desparramados en él.» La comunicación 
analógica universal hace que cada objeto sea espejo y reflejo de este juego de envíos y reenvíos: «Todos estos 
objetos están presentes en todos y todos en cada uno de ellos».”  
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toda).316 As superfícies também podem ser mates ou brilhantes. As superfícies mate difundem 

a luz em todas as direcções enquanto as brilhantes a reflectem apenas numa direcção. As 

superfícies brilhantes que são polidas ou espelhadas são as que têm maior reflexão. Mas no 

mundo, a maior parte das superfícies estão entre estes dois extremos, não existe uma superfície 

totalmente brilhante nem uma totalmente mate.317 E de um modo geral as superfícies são mais 

mate do que brilhantes, o que na realidade faz com que a luz seja reflectida praticamente de 

todos os lados e para todas as direcções.318  

Porém, a luz e sombra que são percepcionadas pelo ser humano dependem mais de 

relações de valores entre si, do que de uma luminosidade particular.319 Vemos a luminosidade 

comparando,320 independentemente se a luminosidade geral se altera. Esta visão da 

luminosidade em relação, ou seja comparando vários tons entre si, e não como um valor 

absoluto, é também observada em outros animais.321 A luz altera-se, mas se a relação de 

luminosidade entre os vários objectos se mantiver, de um modo geral não conseguimos notar a 

diferença.322 Esta constância de luminosidade perceptiva, não é somente aplicada aos objectos 

mas também ao espaço.323  

Os nossos próprios olhos têm também a capacidade natural de se adaptar à luz que está 

disponível. Eles próprios vão-se alterando sem nos darmos conta, dilatam e retraem, conforme 

                                                 
316 PALMER, Stephen E. – Op. cit.. p.17. A este respeito o autor acrescenta-nos uma nota de rodapé bastante 

interessante, que nos mostra como estes extremos são idealizados, ou seja mais uma vez a realidade existe 
entre dois extremos: “In reality, there are neither totally black surfaces nor totally transparent ones.” 

317 Idem, p.16. “Perfectly specular and perfectly matte surfaces are just the two idealized endpoints of a 
continuum, and all real surfaces fall somewhere in between.” 

318 Idem, p.18: “The net effect of all these reflections is that light is reverberating around the environment, filling 
it with light from virtually every direction.” 

319 GOMBRICH, E. H.– Art and Illusion. p. 46: “(…) we respond to light intervals, to what we have been called 
´gradients` rather than to the measurable quantity of light reflected from any given object.” 

320 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). p. 40: “The perceived brightness (…) is derived from its place on the 
scale of brightness, that reaches from the brightest to the darkest value visible in the field. What is been 
received is not an absolute but a relative value.” 

321 GOMBRICH, E. H.– Art... (op. cit.). p. 46. A este respeito é curioso analisar o que Gombrich nos relata da 
experiência de Wolfgang Kohler com galinhas. As galinhas tal como nós também reagem melhor à relação de 
tonalidades, do que a valores absolutos. 

322 PALMER, E. Stephan – Op. cit. Esta é uma explicação que Ewald Hering (1834-1918), dá para a constância 
na percepção luminosa, p. 127: “(...) although the absolute amounts of light being reflected into the eye from 
different regions of a given surface change drastically under different illumination conditions, the relative 
amounts of light reflected from one region with respect to another stay very much the same.”  

323 GOMBRICH, E. H.– Art... (op. cit.). p. 47: “Our room remains the same room from dawn through midday to 
dusk, and objects in it retain their shape and colour. Only when we are faced with special tasks involving 
attention to these matters do we become aware of the uncertainties.”  
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são expostos a uma maior ou menor luminosidade.324 Têm um mecanismo que nivela o mundo. 

Porém em situações em que a mudança é brusca podemos até deixar de ver, como por exemplo 

quando entrarmos numa sala escura de cinema. Neste e outros casos extremos a nossa visão 

demora algum tempo a ser reposta, normalizada.325 Normalmente a adaptação dos nossos olhos 

à luminosidade existente326 é gradual e contínua, e geralmente nem a notamos.327 Porém, para 

além de toda a constância perceptiva,328 há certas actividades que nos tornam mais conscientes 

da enorme mutabilidade que observamos ao olhar o mundo, como por exemplo no próprio acto 

de desenhar. Ao desenharmos o mundo começa a revelar-se lentamente, quase 

misteriosamente, começamos a ver de outra forma, a ver o que não víamos. Observamos a luz 

a mudar, mas também as suas inúmeras cambiantes que normalmente nos passam 

despercebidas. Outro exemplo em que temos consciência da mutabilidade da nossa própria 

percepção, ocorre quando olhamos demoradamente o céu nocturno. Com o tempo as estrelas 

vão aparecendo, revelando-se progressivamente e ganhando uma maior intensidade.329 

Podemos também afirmar que é entre a luz e a escuridão que vemos a 

tridimensionalidade do mundo. As sombras ajudam-nos a ver a perspectiva e dão-nos o relevo 

dos corpos.330 A luz embate sobre as superfícies e produz sombras que nos revelam a 

materialidade do mundo.331 Mas a luz e as sombras também revelam exactamente o oposto, o 

negativo da matéria, ou seja o espaço. Só vemos o espaço porque vemos a matéria que lhe dá 

forma. É somente no espaço que a luz consegue actuar, embater nas superfícies e produzir 

sombras. É também somente no espaço que percepcionamos o mundo exterior. Sem espaço 

apenas observamos uma realidade interior arquivada na memória. É necessário o espaço para 

                                                 
324  VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.129: “The pupil f the eye changes to as many different 

sizes as there are differences in degrees of brightness and obscurity of the objects which present themselves 
before it (…).” 

325 PALMER, E. Stephan – Op. cit. p. 125: “(...) adaptations to changes in illumination typically requires a 
relatively long time (on the order of minutes), whereas lightness constancy is virtually immediate.”  

326 Ibidem: “One kind of explanation of lightness (and colour) constancy is that the visual system simply adapts to 
the overall change in illumination by becoming less sensitive in bright light and more sensitive in dim light 
(eg, Hurvich, 1981; Von Kries, 1905).” 

327  Ver subcapítulo também subcapítulo A Abstracção da Mudança. 
328 PALMER, E. Stephan – Op. cit. p. 125: “Lightness constancy is the perception of a given achromatic surface 

(one that is perceived as some shade of gray from white to black) as having the same surface lightness 
regardless of differences in the illumination or viewing conditions.” 

329 Idem, p. 7: “Another everyday example of dark adaptation arises in gazing stars. (…) after 20-30 minutes, you 
see heavens awash with thousands of stars that you could not see at first.” 

330 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.129: “Shadows appear to me to be of supreme 
importance in perspective, because without them opaque and solid bodies will be ill defined;(...).” 

331 Idem, p.135: “You will get a poor perception of details of a body when the part that you see is all in shadow, 
or all illuminated.” 
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que a luz actue e nos revele a matéria, e é necessária a matéria para que a luz revele o espaço. 

Mas normalmente a luz revela a matéria e o espaço porque produz sombras.332  É por isso que 

o arquitecto Louis I. Kahn nos afirma que “um edifício começa com luz e termina com 

sombras.”333 É assim que o negativo da luz, a sombra, nos revela o negativo da matéria, o 

espaço.  

 

3.6.  Apontamentos sobre o Claro-Escuro 

“A escuridão é portanto o maior grau de sombra, e a luz o menor.” 

Leonardo da Vinci 334  

“A nossa visão está tão enfeitiçada pelo claro-escuro que se de repente nos 

encontrássemos num mundo sem sombras, tudo nos pareceria destituído de substância e 

profundidade.”  

Robert Casati 335 

Inclui-se agora alguns apontamentos sobre o registo do claro-escuro, não pretendendo 

fazer uma abordagem histórica detalhada, mas apenas salientando alguns aspectos que 

parecem relevantes para este trabalho.336  

Na Europa é desde a Antiguidade, nomeadamente desde Plínio (23 d.C - 79 d.C), que a 

representação pictórica das tonalidades observadas nas superfícies devido à variação da luz, é 

classificada em três grandes grupos. Esta é uma classificação básica, que tem acompanhado os 

tempos por ser fácil de entender: existe uma zona iluminada, uma de penumbra, e uma 

                                                 
332 ADCOCK, Craig – Op. cit. Neste aspecto é interessante contrapormos o trabalho de James Turrell com luz 

artificial. Muitas vezes este artista dá-nos um espaço quase irreal, porque se encontra uniformemente 
iluminado sem sombras, p. 221: “Seeing light, just light is unusual, and the intrigue of Turrell´s art is tied to 
the unusualness of his visual arrangements. (...) viewers arrive at Turrel´s spaces ill prepared to comprehend 
them. What they are prepared to do is to comprehend the information contained in the light that reflects from 
objects in the world.” 

333 BUTTIKER, Urs – Luis I. Kahn: Licht und Raum / Light and Space. p.30: “A building begins with light and 
ends with shadows.” 

334 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks ... (op. cit.). p.131: “Darkness, then, is the strongest degree of shadow 
and light is its least.” 

335 CASATI, Robert – Op. cit. p.7: “Our vision is so bewitched by chiaroscuro that if we were to find ourselves 
suddenly in a shadowless world, everything would seem insubstantial and without depth.” 

336 Para uma abordagem histórica mais detalhada aconselham-se os livros de Victor I. Stoichita -  A Short History 
of the Shadow; e E.H. Gombrich – Shadows: The Depiction of Cast Shadows in Western Art. 
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intermédia.337 Porém, esta é uma classificação extremamente simplificada do que podemos 

observar na realidade. 

Relativamente à maneira como as sombras e as tonalidades são representadas para as 

formas adquirirem relevo, o historiador Michael Baxandall (1933-2008), afirma-nos que têm 

praticamente existido duas formas de o fazer.338 A primeira destas formas vigorou desde a 

Antiguidade Clássica Romana até ao século XIII, representando a sombra no próprio objecto, 

devido à inclinação das suas superfícies em relação a um presumível observador.339 Neste tipo 

de representação quanto mais inclinada é a superfície mais sombra possui. Uma outra forma de 

representar relevo surgiu a partir do Renascimento, quando se começou a representar a sombra 

projectada dependendo de um foco de luz localizado. É no entanto importante referir que entre 

estes dois momentos (século XIII e o Renascimento), assiste-se a uma certa mistura destas 

duas maneiras de representar relevo, impulsionadas por Giotto (1226-1337),340 e mais tarde por 

Masaccio (1401-1428).341  

Porém o gosto predominante no Renascimento defende que as sombras deviam ser 

dissimuladas, uma mistura de luz e sombra, para não perturbarem a composição e a doçura da 

cena.342 Esta é uma posição defendida por Leonardo da Vinci (1452-1519), que nos dá 

inúmeras recomendações de como suavizar as formas e as sombras,343 criando o seu tão 

                                                 
337 BAXANDALL, Michael – Shadows and Enlightenment. P. 148: “The tendency in European art to 

conceptualize representational tonality in a scale of three tones has been very strong. Usually this takes the 
same form as the classical scale described by Pliny the Elder.(...) Usually some emphasis is laid on subtlety of 
transition (or joining) to Pliny, but three tone thinking persists.” 

338 Cf. BAXANDALL, Michael – Op. cit. p.147-148. 
339 Porém é importante contrapor que o trompe l´oeil que nos apresenta uma sombra projectada criando uma  

ilusão de tridimensionalidade é já observado em mosaicos da Antiguidade Romana (séc. II a. C.). Cf. 
GOMBRICH, E. H. – Shadows… Op. cit. p.37: “If parallel projection is comparatively rare, the effect of what 
has been called the ´attached shadow` has always belonged to the resources of trompe l´oeil.” 

340 STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p. 48: “Starting with Giotto, shading was once again to be focus of attention 
of Tuscan painters.” 

341 Masaccio utiliza a sombra de uma maneira extremamente inventiva e inesperada quando nos frescos da capela 
de Santa Maria del Carmine, em Florença, utiliza como ponto de luz para as suas obras, as janelas reais da 
própria capela, Cf. STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p. 48: “The natural light (daylight from the concrete 
window) thus penetrates deep into the image, giving it double structure, that belongs to two words at the same 
time: that of fiction and that of reality.” 

342 Só a partir do século XVII, principalmente devido à influência de Caravaggio (1571-1610) é que as sombras 
começaram a ser representadas com uma enorme presença, criando o que depois se chamaria o estilo 
tenebroso. Este estilo vai estender-se desde Itália até ao Norte da Europa influenciando muitos artistas 
nomeadamente Rembrandt (1606-1669). Neste estilo tenebroso as sombras adquiriam propositadamente 
enormes contrastes em relação às zonas iluminadas. Cf. GOMBRICH, E.H. – Shadows...(op. cit.).p.24, 44. 

343 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. Cit.). CCCII. p.205: “En los confines de las sombras debe ir siempre 
mezclada la luz con la sombra, y tanto más se va aclarando ésta, cuanto más se va apartando del cuerpo 
umbroso.” 
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particular sfumato.344 É no entanto importante referirmos, que antes de Leonardo, podemos 

encontrar recomendações semelhantes,345 nomeadamente no Libro dell´ Arte, de Cennino 

Cennini (1370-1440).346 No entanto, nesta época, podemos também observar uma postura um 

pouco oposta, defendida por Albrecht Durer (1471-1528), que contrariamente a Leonardo, 

defende que as sombras devem ser bem definidas nos seus contornos.347  

Mas mais relevante do que destacar esta dicotomia é salientar como a partir do 

Renascimento a sombra adquire um protagonismo próprio.348 A sombra não serve somente 

para definir um objecto em relevo, mas ao ser projectada, define a perspectiva e a 

profundidade de campo onde este se encontra.349 Ou seja, a sombra passa a dar testemunho da 

materialidade e tridimensionalidade do mundo ao revelar a sua profundidade. É também a 

partir deste período que se inicia um sério estudo sobre as sombras, acompanhado por um 

enorme desenvolvimento da perspectiva linear.350 A aprendizagem do claro-escuro torna-se 

extremamente importante nas Academias de Arte.351 É curioso referir, no entanto, como esta 

prática muitas vezes ocorria em sessões nocturnas, ou seja recorrendo à luz artificial.352  

                                                 
344 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. Cit.). LX. p.71: “Las sombras que el pintor debe imitar en sus obras son 

las que apenas se advierten, y que están tan deshechas que no se ve dónde acaban.” 
345 GOMBRICH, E.H. – Shadows...(op. cit.). p.60: “There are many passages in early painting manuals warning 

against the disruptive effect of shadows, particularly the cast shadows thrown by one figure onto another, and 
emphasising the importance of harmony and unity.” 

346 Cit. por STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p. 57: “But arrange to have the light diffused when you are 
drawing; and have the sun fall on your left side.” 

347 STOICHITA, Victor I. – Op cit. p.65:”(...) Durer, the product of a very different school of thought when it 
came to the creation of forms, (...) have insisted on the edges of shadows being defined.” 

348 “Aunque las primeras sombras del arte datan del sec. IV a.C. – vinculadas todavía a escenografía teatrales y al 
sombreado de objetos en relieve – a sombra proyectada hace su verdadera aparición en  el 
Renacimiento.”[consult. 15 Set. 2012]. Disponível em 
WWW:http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2009/la_sombra/museo/museo3. 

349 STOICHITA, Victor I. – Op. cit. p.67: “With Masaccio and thanks to Leonardo´s and Durer´s theoretical 
achievements, the cast shadows became a prerogative of perspective painting, and evidence of the ´reality`of 
all bodies obstructing a source of light.” 

350 SOSLO, Robert L. – Cognition and Visual Arts. p.191: “The common impression that the Renaissance 
painters invented perspective is wrong. Renaissance painters did richly developed linear perspective and its 
geometry. From the very beginning of visual art, however, artists have used some type of perspective to give 
their creations a realistic appearance.” 

351 STOICHITA, Victor I. – Op. cit.  p.65-66: (…) from the time of the renaissance onwards, a veritable science 
of the shadow evolved that was soon to be integrated into the ´teaching of the academies of art, while the 
practical application of its requirements was carefully controlled.” 

352 Cf. BLUHM, Andreas; LIPPINCOTT, Louise;– Op. cit.  Esta era também uma forma de conseguir estender 
o período de trabalho, mas também, p. 114: “By eliminating the transient effects of daylight and reducing the 
distraction of color, artists concentrated attention on the pure effects of light and shade essential to drawing, 
the foundation of academic practice. Under stable lighting conditions, they could draw complex studies of 
incredible refinement and realism.” 
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Antes de se iniciar uma reflexão mais pormenorizada sobre os desenhos deste trabalho 

prático, parece-nos importante destacar alguns dos princípios enumerados por Leonardo, que 

se revelaram muito úteis no desenho do claro-escuro em espaços interiores.353  

Leonardo da Vinci foi dos primeiros a sistematizar e planear fazer um tratado sobre a 

sombra.354 Mas este tratado nunca ficou completo; na verdade o legado que este pintor 

humanista nos deixou consta de inúmeros manuscritos espalhados sobre a luz e a sombra,355 

que só postumamente foram compilados.356 É interessante analisar como nestes estudos, 

Leonardo investiga aprofundadamente a luz e a sombra recorrendo ao desenho, o que não 

acontece na suas pinturas, estas ditada por um ideal de beleza onde a suavidade da passagem 

de tons era requerida.357  

Para Leonardo, as superfícies das coisas são o que na realidade conseguimos ver358 e por 

isso o que conseguimos representar.359 O mundo é um pensamento de massa e superfícies onde 

actuam as luzes e as sombras.360  Todos os corpos estão envoltos em luz e sombra,361 e todas as 

superfícies reflectem luz e sombra.362 É um pensamento amplo, sem linhas ou limites: o fim de 

uma forma é o começo de outra,363 e o limite de uma cor o começo de outra.364  Dependendo da 

luz, as superfícies alteram-se, podem unir-se com o fundo365 ou entre elas. Também podem 

                                                 
353 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. Cit.). CCLXXVIII. p.190: “Mucho más trabajo y especulación cuestan 

las sombras de una pintura que su contorno.” 
354 BAXANDALL, Michael – Op. cit.  p.146: “Leonardo da Vinci was an important source for eighteen-century 

thinking about shadow, and is also the first modern writer to offer a systematic view on shadow, (...).” 
355 Idem, p. 154: “Leonardo had planned a systematic treatise on shadow in seven parts, which seems not to have 

been written: his observations are dispersed in notes of various periods.” 
356 Ibidem: “Something like half of them survived into the posthumous compilation from his papers by his heir, 

Francesco Melzi, of a ´Treatise on Painting`, The Codex Urbinas Latinus 1270, and the French translation of 
1651 (...). The other half are scattered among several different autograph manuscripts.” 

357 GOMBRICH, E.H. – Shadows.. (op. cit.). p.21: “(...) Leonardo, the most innovative master of chiaroscuro 
effects, apparently did not embody in his own paintings the varieties of shadow he had studied so 
meticulously in his drawings.” 

358 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.127: Every body is surrounded by an extreme surface.” 
359 Idem, p.125: “It is by its surface that the body of any visible thing is represented.” 
360 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. Cit.). LXXVII. p. 90: “Todos los cuerpos densos reciben en su 

superficie varias cualidades de luz y sombra.” 
361 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.129: “(…) every opaque body is surrounded and his hole 

surface enveloped in shadow and light.” 
362 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. Cit.). CCCVIII. p.209: “(…) la parte más clara envía a la vista su 

imagen con un rayo más vigoroso que la oscura.” 
363 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.125: “The limitation of one body is that which begins 

another. The limiting surface is the beginning of another.” 
364 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. Cit.). CCCXXXVIII. p.230: “(…) el término de un color es principio 

de otro color, y no se pode llamar por esto línea; (…) no es perceptible.” 
365 Idem, CCCIV. p. 207:”El campo en que insista una superficie plana, si es del mismo color que ella, y ambos 

tienen una misma luz, no parecerá separado da superficie, por ser igual en color y luz.” 
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apresentar maior ou menor relevo,366 tornarem-se mais ou menos perceptíveis,367  e ganhar 

maior ou menor destaque.368 As superfícies conforme estão mais ou menos iluminadas podem 

parecer mais próximos ou mais distantes, maiores ou mais pequenas do que na realidade são.369 

Também dependendo da luminosidade do fundo, as superfícies podem parecerem mais claras 

ou mais escuras;370 o mesmo acontece com os seus limites.371  

Para Leonardo, a percepção do mundo é alterada pela luz. A luz dá-nos o mundo mas 

também o pode alterar e apresentá-lo de inúmeras formas. Na verdade a percepção da variação 

da luz e das sombras, pode ficar muito mais apurada nos artistas, através dos seus interesses e 

da sua prática, conforme já mencionava Cicero (106 a.C-43ª.C).372  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
366 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. Cit.). CCCXXXII. p.223: “Los objetos vistos entre la luz y sombra 

parecerán de mucho más relieve que en la luz o en la sombra.” 
367 Idem, CXVI. p.111: “Conforme la mayor o menor claridad de las cosas, serán éstas más o menos perceptibles 

desde lejos.”  
368 Idem, CCCXXXII. p.224: “La larga distancia hace perder la evidencia de la figura de muchos objetos; con 

todo aquellos que están iluminados por él Sol parecerán con mucha claridad y distinción; pero los que no, 
quedarán rodeados  de sombra y confusamente. 

369 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.121:”Of several bodies, all equally large and equally 
distant, that which is most brightly illuminated will appear to the eye nearest and larger.” 

370 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. Cit.). CXL. p.121: “Entre las cosas de color claro, tanto más oscuras 
parecerán, cuanto más blanco sea el campo en que insisten; y al contrario, (…).” 

371 Idem, CCCXXXVII. p.230: «Cuanto más claro sea el campo, más oscuro parecerá el término de un miembro 
iluminado; y cuanto más oscuro sea aquél, más claro parecerá este.»   

372 Cf. GOMBRICH, E.H. – Shadows... (op. cit.). p.10: “The artists, intent on reproducing appearances, also 
developed a specially sensitive eye for the modifications of light was noted in the ancient world: Cicero 
remarked that ´painters see more in shadows and protrusions than we ever do.` ”  
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4.  OS DESENHOS 

 

Pretendemos agora reflectir mais directamente sobre os desenhos, dos vários espaços, 

que foram efectuados na parte prática deste trabalho. Começaremos por procurar uma 

pressuposta origem destes desenhos, um marco a partir do qual ao longo dos anos este trabalho 

germinou. Depois analisaremos o tempo, ou melhor os vários tempos que são sentidos e 

representados nestes desenhos. De seguida analisaremos a luz /sombra, espaço e a sua relação 

com os desenhos e o próprio processo de desenhar. E por fim reflectiremos sobre a natureza 

contemplativa destes desenhos, ou seja, analisaremos como estes permitiram e propiciaram a 

contemplação da luz, do espaço e do tempo.373  

Parece-nos importante salientarmos que estes desenhos, parecem-se muito mais com 

outros desenhos e imagens, do que com os espaços que na realidade nos dão a ver.374 Na 

verdade estes desenhos nunca procuraram ser mais nada do que desenhos e parecerem-se com 

desenhos. É de uma forma intencional que ao longo deste capítulo, iremos mencionar muitas 

obras de outros artistas. Algumas destas obras têm analogias explícitas com estes desenhos, 

outras porém, apresentam semelhanças mais a um nível teórico. De uma forma geral todo este 

capítulo aborda os desenhos e o seu processo. Mas também de alguma forma procura 

desvendar os desejos e intenções neles contidos. No final analisaremos algumas singularidades 

destes desenhos, nomeadamente algumas particularidades sobre os vários espaços e sobre as 

técnicas utilizadas. 

 

4.1  A ORIGEM DOS DESENHOS 

“É difícil encontrar o início. Ou melhor, é difícil começar no início e não ir mais atrás.” 

Donald Judd 375 

Parece-nos curioso começarmos por procurar o que originou este trabalho, estes 

desenhos. É sempre difícil buscar um início, porque este início terá sido desencadeado por 

outros inícios, por outras buscas e outras experiências anteriores. Porém, este trabalho, tem 

sido acompanhado ao longo do tempo por uma reflexão, não sistemática mas recorrente, do 

                                                 
373 Neste aspecto é importante esclarecermos que foi a própria natureza do acto de desenhar e a própria natureza 

deste trabalho que levaram à contemplação. 
374 GOODMAN, Nelson – Op. cit. p.5: “A Constable painting of Marlborough Castle is more like any other 

picture than it is like the castle, yet it represents the castle and not another picture (...).”  
375 JUDD, Donald – Op. cit. p. 24. 
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porquê da sua própria existência. E esta reflexão leva-nos inevitavelmente para trás no tempo, 

visto que nada surge do nada. A vida é, num sentido extremamente amplo, uma continuidade 

que apenas vai mudando de forma. É tendo plena consciência deste facto que iniciámos este 

trabalho teórico com um pequeno texto de Paul Valéry (1871-1975): “Seria importante 

instaurarmos um aspecto nobre nas nossas idéias. Não são o produto do efémero mas 

amadurecem calmamente; não são fora do comum pois existem há muitos séculos. Não foram 

descobertas nem concebidas esta manhã, esquecêmo-las e voltámos a encontrá-las.”376 Este 

pequeno texto resume todo o processo que originou este trabalho, que agora inevitavelmente 

passamos a abordar ao procurar a sua origem. 

O que pode ser encontrado de consciente sobre a origem deste trabalho e destes 

desenhos , remonta à leitura de um livro de George Pérec (1936-1982), que se intitula  – 

Espèces D´espaces, no ano de 1996.377 Este livro, ficou gravado na memória, como sendo um 

relato da experiência que este escritor levou a cabo, ao observar e descrever uma esquina da 

cidade de Paris ao longo do tempo. Porém, após a releitura deste livro, 16 anos depois, quando 

se iniciou este trabalho, não foi sem espanto que se constatou que este episódio é apenas 

descrito ao longo de uma singela página. Com esta afirmação não pretendemos retirar 

qualquer mérito ao escritor, até bem pelo contrário. O que aqui verdadeiramente 

testemunhamos, é o seu enorme poder de conseguir transformar um episódio descrito numa 

única página na memória de um livro inteiro. 

Mas esta memória não ficou estagnada no tempo, foi-se cristalizando, readaptando, e até 

reinventando até surgir este trabalho. Já tivemos oportunidade de referir como a percepção da 

realidade é sempre uma construção, que se vai fazendo ao longo do tempo com recurso à 

memória, e que depende de inúmeros factores. O relevo que esta página adquiriu logo desde o 

início, quando o livro foi lido pela primeira vez, deve-se sem dúvida a muitas outras 

influências e experiências anteriores. Mas é também certo que depois tiveram que existir 

muitas outras experiências posteriores que lhe foram adensando o significado. No entanto, não 

pretendemos mencionar nenhuma influência posterior ou anterior a este texto. As influências 

posteriores encontram-se tão fragmentadas e dissimuladas ao longo do tempo, que seria quase 

impossível analisá-las. E as influências anteriores, obrigar-nos-iam a andar tão para trás no 

tempo, que o mais certo era perdermo-nos nele. 

É importante voltarmos a referir que uma obra de arte, neste caso um livro, transporta a 

percepção do mundo do seu autor, que ao ser partilhada se torna presente em nós. Mas a 
                                                 

376 VALÉRY, Paul – Apontamentos… (op. cit.). p.11 
377 PÉREC, George - Espèces D´espaces. Paris: Éditions Galilée, 1974. 
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percepção deste autor, foi também sendo influenciada por outras percepções de outros autores 

anteriores. É assim que vamos misturando as experiências no tempo, que de presente se 

tornam passado, para depois se tornarem presentes em nós. É assim também, que cheios de 

criações de outras vidas, vamos continuamente criando e reinventando a realidade do mundo.  

A experiência que George Perec nos descreve, envolve a sua memória, o seu tempo, e o 

tempo de observar o mundo ao longo do tempo. É aqui que reside a sua grande influência 

neste trabalho e nestes desenhos. Uma influência muito maior do que à partida se poderia 

supor. Embora na memória consciente apenas se consiga identificar uma pequena história 

meio simplificada e deturpada deste texto, na memória mais profunda, inconsciente, quase 

Bergsoniana, há muito mais. Resta-nos agora transcrever na íntegra este pequeno texto de 

George Perec que temos vindo a fazer referência, para que possa ser analisado por quem 

quiser (ver Anexo). Com ele foi possível encontrar um início, uma presumível origem de todo 

este trabalho. 

 

4.2.  O TEMPO REPRESENTADO 

 “Em algum momento da nossa vida já experimentamos a peculiar sensação de que o 

tempo parou, de um «grande presente», que centra toda a nossa atenção, e parece pender 

imóvel para nós. É uma experiência pessoal intensa e mítica. (…) o mundo interior mistura-se 

com o exterior, e cremos ser também paisagem. Não se trata de uma paragem do tempo mas 

somente uma sensação de quietude vital, dentro da qual a mudança e o tempo parecem 

imediatamente apreensíveis. (…) Construímos um extenso, coerente e intenso instante de 

tempo presente.”  

K. Lynch  378  

O tempo representado, é antes de tudo um tempo sentido. Só se consegue representar o 

que verdadeiramente se sente. Estes desenhos são um testemunho da experiência de sentir o 

tempo. Mas esta é uma experiência múltipla, com muitos tempos, que se unificam sem tempo 

no próprio desenho em si. São essas experiências de sentir o tempo que vamos passar a 

analisar.379 

 
                                                 

378  LYNCH, K. –De que tiempo es este lugar ? p. 203. Tradução livre da autora. 
379 LIPPINCOTT, Kristen [et.al.] – Op. cit. p.169: “Conceptualizing time is difficult. Nevertheless, 

philosophers, poets, theologians, scientists and artists have all spent countless hours trying to define – to 
capture – the essence of time.”  
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4.2.1  O tempo do espaço  

Um espaço construído é um espaço que tem tempo: existe no tempo, tem uma duração 

no tempo, e só nele tem a sua unidade.380 Tal e qual como uma pessoa humana.381 Um espaço 

construído, contrariamente a um espaço natural, não se renova por si, nem altera a sua forma 

ao longo das estações do ano. Não queremos dizer com isto que o espaço não mude, nem se 

altere. Uma construção humana pode ser alterada pela nossa vontade, mas também como 

qualquer outro elemento do mundo está sujeito à acção do tempo. Mas neste caso estamos a 

referir-nos a um tempo extremamente extenso, quase eterno, que pode durar milhares de anos.  

Por esta razão uma construção que vai persistindo ao tempo acaba por conter muitos 

tempos, que vão ficando marcados no espaço, pelas várias intervenções que nele foram sendo 

feitas. Naturalmente uma construção humana, vai caminhando para a degradação, para a ruína. 

Como não tem o poder de auto-renovar, vai sendo destruída pela acção do tempo. A 

degradação normalmente é lenta, demora vários anos. Mas também poderá ser rápida, pela 

acção de alguma força da natureza ou elemento natural, como por exemplo um sismo, um 

incêndio, ou uma inundação. A sua renovação constante requer sempre e inevitavelmente a 

intervenção humana. Quando um espaço construído é abandonado pelo homem, sem ser 

destruído, torna-se uma ruína.382 E esta ruína com o tempo começa a ser invadida pela 

natureza, como tão bem podemos observar nos desenhos de Givanni Battista Piranesi (1720-

1778).383 Na verdade a ruína passa a englobar a natureza e seu renovar eterno, até um dia ser 

totalmente absorvida por ela.384 (Ver fig. 60 - 61). 

Quando observamos um espaço construído com muito tempo, também observamos o 

esforço humano que foi preciso para o manter. Mas mais do que isso, sentimos o espaço 

imensamente denso, pois este adquire a profundidade de conter todas as vidas e todo o tempo 

                                                 
380 SIMMEL, George – Rembrandt…(op. Cit.). p. 48: “Toda la obra de arte tiene cierta extensión en el espacio o 

en el tiempo, en cual sus partes (…) se juntan unas con las otras y alcanzan unidad.” 
381 Idem, p. 9: “Cada instante de la vida es la vida entera cuyo constante fluir (…) alcanza su realidad.” 
382 SALDANHA, Nuno – G.B. Piranesi e a Poética da Ruína no Século XVIII. In SALDANHA, Nuno [et.al.] – 

Op. cit. p.99: “A ruína é sobretudo um meio de exprimir a ausência, as coisas perdidas, o abandono, o edifício 
torna-se num monumento de significado perdido, ou pelo menos, perde o seu significado inicial para receber 
outros.” 

383 Ibidem: “Por outro lado ela revela um equilíbrio entre as forças da natureza e da cultura, um confronto entre o 
homem e a Natureza, por meio de uma morte consentida, lembrando-nos a nossa condição mortal.” 

384 ERICE, Víctor; LÓPEZ GARCÍA, Antonio - Conversación Victor Erice / António Lopez. Víctor Erice 
comentando o seu filme: “(…) El pintor intenta fijar en su lienzo el momento del esplendor del fruto, pero la 
naturaleza indiferente a este propósito, Hacia onde caminha? Hacia el esplendor, sin duda, pero también hacia 
la decadencia y la consumación. En definitiva, resume todo el ciclo de nuestras vidas. El ciclo de cualquier 
vida humana, no?” 
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que nele actuaram. Neste aspecto o espaço construído não difere muito de uma pessoa 

humana.385 É por essa razão, que nestes desenhos são escolhidos espaços de diferentes épocas, 

com diferentes tempos. É também por esta razão que estes desenhos contêm logo à partida 

tempo: o tempo dos próprios espaços. É assim que nos diferentes espaços não são somente as 

formas que mudam, mas também o tempo que os espaços contêm. O desenho vai absorver o 

tempo que está presente no próprio espaço. Este tempo adensa-se com o passar do tempo, 

torna-se cheio de presenças e outros tempos, que se misturam com o tempo presente e os 

habitantes presentes do espaço. 

 

4.2.2  A duração dos desenhos 

“O tempo, (…) é antes de tudo, psicologicamente falando, a duração experimentada.”  

Jacques Aumont 386 

De uma forma geral, estes desenhos relatam a experiência de vivenciar alguns espaços 

construídos durante um determinado período de tempo e ao longo do tempo. Há o tempo do 

próprio acto de desenhar que mais parece flutuar sem tempo, ou seja que se desenrola ao longo 

de uma duração que mais parece não ter tempo.387 E há o tempo ao longo do qual esta 

experiência é repetida, por várias vezes ao longo do ano. 

Primeiramente vamos começar por analisar o tempo que de um modo geral foi utilizado 

para elaborar os vários desenhos. No acto de desenhar existiram sempre dois momentos 

distintos, que se sucederam por esta ordem: o tempo de desenhar a perspectiva linear, e o 

tempo de captar a luz e as sombras. Embora no desenho de perspectiva linear não houvesse um 

tempo limite para a sua duração, o mesmo não se passava no desenho de claro-escuro. Neste 

tipo de desenho, o tempo foi ditado pela própria luz, que ao final de duas horas estava 

completamente alterada no espaço. Por este motivo, salvo uma excepção, este foi o tempo 

máximo utilizado para elaborar todos os desenhos de claro-escuro, que foram desenhados 

directamente no próprio local registando a actuação da luz natural. Se a este tempo juntarmos 

o tempo da perspectiva linear (normalmente à volta de uma hora), ficamos com um tempo 

médio de aproximadamente três horas por cada desenho. Porém, quando se desenhavam dois 

                                                 
385 A este respeito ver também o subcapítulo A Memória, a Mudança e o Tempo.  
386 AUMONT, Jacques – Op. cit. p. 117. 
387 AGOSTINHO, Santo – Confissões. p. 301-302: “Se houver algum tempo que não seja susceptível de ser 

dividido em nenhuma fracção de tempo, ainda que por mais minúscula, esse é o único a que se pode chamar 
presente; Mas este voa tão rapidamente do futuro para o passado que não se estende por nenhuma duração.” 
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desenhos de um mesmo espaço no mesmo dia, era utilizada a mesma perspectiva linear para 

ambos os desenhos, o que abreviava ligeiramente a duração do segundo desenho. 

Depois houve o tempo da repetição desta mesma experiência ao longo do tempo. Cada 

vez que se chegava de novo a um mesmo local, e antes de iniciar um novo desenho, as 

imagens gravadas na memória, eram sempre comparadas à visão da realidade do momento. De 

seguida, a visão da realidade do momento, era também comparada com os próprios desenhos 

anteriores, ou seja, do tempo anterior que foi experimentado e que aqui ficou registado. Deste 

modo cada nova experiência num mesmo local, continha não só a duração do momento 

presente, mas também a duração de todos os outros momentos anteriores tornados presentes. E 

cada nova experiência ao repetir-se tornava-se única, pelo facto de ser mesmo única ao 

experienciar um momento único, mas também porque englobava em crescendo, a experiência 

comparada de todos os outros momentos anteriores.  Era assim que cada desenho ao repetir-se 

ao longo do tempo se revestia também de vários tempos que o tornavam numa experiência 

única.388  

 

4.2.3.  A repetição 

“O inédito surge quer se queira quer não, na multiplicidade das repetições.”     

Jacques Derrida 389 

A repetição está na génese do tempo. Como vimos, é pela repetida observação das luzes 

que nos revelam os movimentos cósmicos cíclicos, que conseguimos marcar o tempo.390 Na 

verdade podemos dizer que é praticamente impossível concebermos uma verdadeira repetição 

sem esta conter algum tipo de tempo, senão seria apenas uma simultaneidade. Alguma coisa 

ao repetir-se demora tempo e requer outro tempo diferente do que a originou. De uma certa 

forma a repetição é em si mesma, um testemunho do tempo. 

Optámos por repetir estes desenhos ao longo das quatro estações do ano. Desta forma 

foram criados intervalos constantes de observação, espalhados ordenadamente no tempo. Mas 

foram escolhidas as estações porque também definem o período de tempo de um ano. A 

duração de um ano é uma medida de tempo que hipoteticamente se vai repetir. Todos os anos 

                                                 
388 BERGSON, Henri – Ensaio Sobre os Dados Imediatos da Consciência. p.91: “(…) toda a sensação se 

modifica ao repetir-se.” 
389 DERRIDA, Jacques; SPIRE, Antoine – Para Além das Aparências. p. 16 
390 A este respeito ver o subcapítulo A Luz, os Ciclos e o Tempo. 
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as estações do ano se repetem. Entramos assim num presumível tempo cíclico. É por isso que 

ao escolhermos a duração de um ano para estes desenhos, também elegemos uma medida de 

tempo, a partir da qual, toda a nossa experiência se repetiria.  

Esta observação dos espaços ao longo das quatro estações do ano, originou pelo menos 

quatro desenhos de cada espaço. Porém, em alguns casos, optou-se por registar ainda as 

variações ao longo do dia: de manhã e à tarde. E num dos locais foi ainda registado o período 

nocturno. Desta forma alguns espaços passaram a conter oito desenhos espalhados 

ordenadamente no tempo. 

Relativamente aos vários períodos de tempo que foram escolhidos para serem registados 

nos desenhos, podemos encontrar algumas afinidades com certos tratados de paisagem do 

século XVIII e XIX.391 Nestes tratados era longamente enfatizado o encanto pela variabilidade 

da luz natural a actuar na paisagem, ao longo das várias estações do ano, do dia e da noite. 

Eram estes diversos momentos que deveriam ser estudados e registados pelos vários artistas.  

Já mencionámos que a partir deste período, muitos artistas, começaram a representar 

repetidamente um mesmo motivo ao longo do tempo. Registavam também obsessivamente as 

várias variações de luz natural. Contudo se muitos destes artistas registavam apenas estas 

variações sobre paisagens e elementos naturais, outros houve que começaram fazê-lo 

deliberadamente sobre as construções humanas.392  

A este respeito podemos ainda acrescentar o exemplo de Giorgio Morandi (1890-1964), 

que em inúmeras gravuras e pinturas registou repetidamente a luz a actuar ao longo do 

tempo,393 sobre garrafas, frascos e jarros, que dispunha cuidadosamente sobre mesas no seu 

quarto.394 (Ver fig. 54 - 59). Ou o exemplo de Vilhelm Hammershoi (1864-1916), que registou 

a luz a actuar repetidamente ao longo do tempo nos vários espaços interiores da sua própria 

                                                 
391 Estamos a referir-nos aos tratados de P. H. VALENCIENNES – Éléments de Perspective Pratique, a 

L`Usage des Artistes Suivis de Réflexions et Conseils à un Elève sur le Peinture, et Particulièrement sur le 
Genre du Paysage ; e de J.B. DEPERTHES – Théorie du Paysage ou Considérations Générales sur Les 
Beautés de la Nature que L`Art Peut Imiter, et Sur Les Moyens Qu`il Doit Employer. 

392 Ver a este respeito também o subcapítulo A Luz Natural e Artificial. 
393 ABRAMOWICZ, Janet – A World in Black and White: The Imagery and Technique of Morandi´s Etchings. – 

In MONTEBELLO, Philippe [et al.] – Morandi 1890-1964. p. 120:“In a traditional still life, the light always 
falls from one direction, modelling forms and casting shadows that reveal a logical three-dimensional 
structure. The light on and off his objects recall the changing of seasons (...).” 

394 Ibidem: “The still life, the subject which Morandi is most closely identified, was created in his bedroom, on 
three tables of different heights. On the floor he kept hundreds of objects, from which he would select a few 
and arrange them on the tables until he was satisfied with how the light on this objects would create patterns.” 
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casa. Hammershoi ao longo de dez anos, pintou cerca de sessenta interiores395 de quase 

exclusivamente três compartimentos da sua casa.396 A sua casa tornou-se um verdadeiro 

laboratório para o estudo da luz e do espaço.397 (Ver fig. 96 - 100).  

Mas a repetição também pode ser observada em espaços sobre a actuação da luz 

artificial. A este respeito gostaríamos de referir os vários desenhos de Antonio López García 

(1936), registando de vários ângulos os espaços do seu estúdio. Neste caso é a luz artificial a 

protagonista do espaço. (Ver fig. 7 - 10). 

Mas enquanto na natureza podemos observar um presumível tempo cíclico, que se repete 

e renova todos os anos, num espaço construído isto não acontece. Na arquitectura mais 

facilmente podemos observar um tempo linear semelhante ao do nosso próprio corpo: ela é 

criada, “nasce”, “cresce”, vai envelhecendo e um dia “morre” ao ser destruída. Qualquer 

esforço de renovação terá de ser feito por nós, para travar os efeitos do tempo. Além disso com 

já referimos, o tempo de uma construção é extremamente extenso. Assim, num período de um 

ano, o espaço não se altera, mantêm-se constante, ou melhor, vai imperceptivelmente 

envelhecendo pela acção do tempo. Neste aspecto o espaço construído é completamente 

diferente do natural.  

O espaço construído não muda ao longo do dia ou do ano. Não permite sentir a 

passagem do tempo pois fica imóvel num tempo que se mostra sempre igual. Mas a luz que 

nele actua, está sempre a mudar, ao longo das várias estações do ano, das várias horas do dia, a 

cada instante que passa.398 A luz altera o espaço e enche-o de tempo. Contudo este não é mais 

um tempo imóvel que transcende a nossa existência, mas um tempo que passa a todos os 

instantes e se sente ao passar. Registando repetidamente as várias variações que o espaço sofre 

pela acção da luz ao longo do tempo, vamos verdadeiramente desenhando o tempo: o tempo 

do espaço, ou o espaço no tempo.  

 

                                                 
395 VAD, Poul – Vilhelm Hammershoi and Danish Art at the turn of the Century. p. 185: “According to 

Bramsen´s (incomplete) survey, during the nearly ten years Hammershoi lived in the apartment he painted 
approximately sixty interiors.” 

396 Idem, p. 186: “Three rooms in the apartment is Strandgade constitute the recurring motifs in Hammershoi´s 
interiors.” 

397 Idem, p. 185: “Hammershoi made the holy of holies of the home into a kind of laboratory for the pictorial 
investigation of space and light.” 

398 CALVO SERRALLER – The Drawings of Antonio López García. In LÓPEZ GARCÍA, Antonio; CALVO 
SERRALLER, Francisco – António López Garcia: Drawings. p.55: “The Sun changes position in each 
Season, of course, but it also changes position over the course of the day, every hour, and indeed nearly every 
minute, (...).”  
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4.2.4.  A série 

Cada desenho testemunha a captação de um período de tempo,399 uma duração no 

decorrer ininterrupto do tempo, que ficou registada e já não vai passar. Estes desenhos não 

pretendem captar um instante fugaz quase sem tempo, mas sim deliberadamente uma duração 

prolongada, carregada de tempo, que fica suspensa no tempo de cada desenho.  

Porém cada desenho não é um acto isolado, pertence a uma série de desenhos de um 

mesmo espaço, onde são registadas várias durações ao longo do tempo. Uma série de desenhos 

representa uma unidade, um desenho único. Mas esse desenho único é constituído por toda a 

série de desenhos que captaram os vários tempos desse espaço ao longo do período de um ano. 

Todos os desenhos que pertencem à mesma série utilizam a mesma técnica, o mesmo tipo de 

papel, o mesmo formato e o mesmo ponto de vista. É por isso que quando olhamos para toda a 

série de desenhos de um espaço, a única variação que podemos observar entre cada desenho, é 

o registo do tempo que nos é dado a sentir pela acção da luz que nele actua.400   

Todos os desenhos de uma série são apresentados sem nenhuma hierarquia, todos têm 

igual importância e vão fazer parte de um conjunto que forma uma obra única. 

Ao serem apresentados em conjunto, e não em sequência um após outro, o tempo dos vários 

desenhos é apresentado em simultâneo. Mas ao ser apresentado em simultâneo o tempo deixa 

de ser contínuo, e passa a apresentar simultaneamente os vários intervalos de tempo, também 

eles registando uma certa duração.401 São estas várias durações que coabitam em conjunto num 

desenho único constituído por uma multiplicidade de tempos. Ao observarmos um desenho 

constituído por esta série de desenhos que registam o tempo, ficamos com a duplicidade 

representada: a duração fragmentada das experiências do tempo, e a unidade constituída pelos 

vários tempos representados.  

A simultaneidade apresentada nos vários desenhos, não tem qualquer tipo de narrativa, 

simplesmente apresenta o tempo, que é captado ao longo de vários momentos. E cada 

momento é uma unidade em si, tem o seu tempo e a sua individualidade. Esta é uma 

abordagem muito diferente de por exemplo Eadweard Muybridge (1830-1904), e das suas 

                                                 
399AUMONT, Jacques – Op. cit. p.119: “(…) quase todas as imagens contêm tempo, que são susceptíveis de 

comunicar ao espectador.” 
400 CALVO SERRALLER – The Drawings of Antonio López García. In LÓPEZ GARCÍA, Antonio; CALVO 

SERRALLER, Francisco – Op. cit. p.49: “(…) reality could no longer be revealed by absolute vision, but by 
studying many diverse moments and circumstances. Light was, first and foremost, a process that was in 
constant circulation, a process that is literally cinematographic, a graphic of motion.” 

401 AUMONT, Jacques – Op. cit. p.176: “O intervalo consiste sempre em manter uma distância, um afastamento, 
uma diferença visual entre duas imagens, e em significar o tempo através dessa diferença.”  
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séries de fotografias que representam o movimento e o tempo. Em Muybridge, é a própria 

sequência ordenada apresentada em simultâneo que gera o movimento, ou melhor que se torna 

o próprio movimento em si e nos dá o tempo. (Ver fig. 38 - 39). 

Mas nestes desenhos, o tempo é-nos apresentado em suspenso no próprio espaço, em 

cada um dos desenhos que constituem um único desenho. Tal como o próprio acto de 

desenhar, cada desenho tem um tempo suspenso, contemplativo, um tempo suspenso sem 

tempo.É assim que ao observarmos um desenho, observamos também que este é constituído 

por vários desenhos com vários tempos suspensos, em simultâneo. É assim que este desenho, 

simultaneamente único e múltiplo, mais parece contemplar o próprio tempo, sem ter que para 

isso dar-lhe qualquer tipo de mobilidade. Cabe agora ao observador construir o seu tempo de 

observação, fixando-se em cada um dos desenhos, olhando para o conjunto como um todo ou 

passando da observação de um desenho para o outro. Nestes desenhos o tempo é algo que se 

regista e se dá a sentir,402 e que ao ser apresentado em simultâneo sem história também permite 

ser reconstruído e reinventado pelo próprio observador.403 

 

4.3.  O DESENHO E O ESPAÇO 

Estes desenhos representam vários espaços que nos são revelados pela actuação e 

variabilidade da luz ao longo do tempo. Foram escolhidos quatro edifícios, e nestes edifícios 

três espaços do seu interior,404 onde se registou a actuação da luz ao longo do período de uma 

ano através do desenho.405 Os três espaços escolhidos em cada edifício têm inevitavelmente 

afinidades entre si, pois todos pertencem a um mesmo edifício, mesmo criador, mesma época, 

mesmos materiais, etc. Mas a escolha de cada espaço foi criteriosa. Cada um dos espaços tinha 

                                                 
402 AUMONT, Jacques – Op. cit. p.176: “(…) a produção de várias fotografias, ou de várias pinturas de uma 

mesma paisagem com um intervalo de várias horas, por exemplo, irá originar obras que sem grande narrativa, 
insistirão na passagem do tempo.” 

403 Idem, p.177: “(…) o tempo do espectador não é um fluxo uniforme e neutro, um receptáculo onde vêm 
inscrever-se acções: pelo contrário são essas acções que o determinam.” 

404 No início deste trabalho foram escolhidos doze edifícios, e apenas se pensava registar um desenho de cada 
edifício ao longo das várias estações do ano. A escolha de doze edifícios coincidia com os doze meses do ano, 
o tempo de observação destes desenhos. Porém depois restringiu-se esta observação a seis edifícios, e por fim 
à versão final de quatro. Passaram a ser quatro edifícios como são quatro as estações do ano em que estes vão 
ser desenhados. Mas nesta versão final cada edifício foi desdobrado ainda em três locais para serem 
desenhados, o que acabou por ir parar de novo a doze desenhos de observação dos espaços, coincidindo de 
novo com os doze meses do ano, ou seja com própria duração destes desenhos.   

405 SEDLMAYR, Hans – Op. Cit. p.15: “Cada construcción modula de forma totalmente distinta la luz natural 
gracias al relieve de las superficies que constituyen su límite exterior. La luz solar posee características muy 
diferentes en función del lugar, de la estación del año y de la hora del día.” 
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que possuir características próprias, uma certa individualidade que o fazia valer por si, 

independentemente do edifício a que pertencia. Podemos dizer que de uma forma geral todos 

os espaços contêm a matéria que os constitui, o próprio espaço que é criado pelos limites dessa 

matéria, e a luz que neles vai actuar de uma forma muito peculiar ao longo do tempo.406 Estas 

características dos espaços vão ser captadas nos vários desenhos.  

Intencionalmente optou-se por utilizar mais que uma técnica de desenho em cada 

edifício.407 Em cada um dos espaços a técnica foi escolhida depois de serem analisados 

presencialmente cada um dos locais e tendo em conta as suas características. Com isto 

conseguiu-se que cada espaço ganhasse uma certa autonomia, e que os seus desenhos 

adquirissem uma unidade e individualidade próprias. Se quisermos identificar um determinado 

espaço representado no desenho e um determinado edifício, a técnica utilizada não nos 

revelará nada. Mas desta forma também os desenhos de cada espaço tornam-se autónomos, ou 

seja passam a valer por si, independentemente dos edifícios onde foram desenhados. Na 

verdade não se pretende que estes desenhos sejam legendas do espaço que está a ser 

representado. E muito menos se pretende que na mente de um observador surja imediatamente 

o nome de cada edifício ou de cada espaço. O desenho quer oferecer uma contemplação do 

espaço que vale por si, e que não pode ser reduzida a uma identificação verbal, a um rótulo 

produzido instantaneamente.  

Foram escolhidos três espaços em cada edifício para desenhar, porque se acredita que 

uma imagem única dificilmente consegue representar as características de um espaço. Tal 

como uma única imagem de um rosto, dificilmente consegue caracterizar uma pessoa.408 Na 

verdade a nossa percepção do espaço depende da nossa visão mas também do nosso próprio 

sentido de o habitar e percorrer.409 Se escolhêssemos registar somente um ponto de vista, 

estaríamos a reduzir todo o espaço do edifício a uma única imagem, que por sua vez o passaria 

                                                 
406 VAD, Poul – Op. cit. p.196: “In interior space light is always directed, directional light. With its openings in 

the form of windows and doors the interior space is like a trap constructed for the purpose of catching light, a 
laboratory for the study of the light´s effects in relation to solid bodies and clearly defined, mutually delimited 
planes.” 

407 Sobre as técnicas utilizadas ver também subcapítulo Considerações Sobre as Técnica Utilizadas. 
408 Neste aspecto podemos voltar a referir Rembrandt. Este pintor retrata-se ao longo dos anos, registando os 

efeitos do tempo na sua pessoa. Mas também se retrata em determinados estados ou vestes. Através destas 
múltiplas representações, engloba toda uma mutabilidade possível do seu Ser, que no fundo é a sua essência, 
ou seja tudo o que consegue ser ao longo do tempo. Ver também subcapítulo: A Memória, a Mudança e o 
Tempo.  

409 AUMONT, Jacques – Op. cit.  p. 155: “Do ponto de vista perceptivo, o espaço tem a ver sobretudo com a 
percepção visual e com a percepção “háptica” (percepção ligada ao tacto e ao movimento do corpo) a vista 
aprecia sempre o espaço em função da sua ocupação por um corpo humano móvel.”  
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a representar em exclusivo. Mas uma forma tridimensional, que ocupa espaço, dificilmente 

consegue ser representado por uma única imagem, estejamos a falar de um rosto, de uma 

escultura ou de um espaço construído. O espaço requer o nosso movimento, as nossas 

múltiplas observações.  

Ao desenharmos três pontos de vista de um mesmo edifício, também salientamos a 

hipótese de existirem inúmeros outros pontos de vista que poderiam ter sido representados. 

Procuramos assim induzir um presumível observador a ponderar sobre toda uma 

multiplicidade de pontos de vista que cada espaço poderia conter.410 Os espaços são 

observados e representados vazios, aparentemente sem a presença humana. Porém a presença 

humana é-nos transmitida pela própria especificidade da arquitectura, que tem implícita uma 

criação intencional das características do próprio espaço e a concretização material do mesmo. 

Mas é-nos também transmitida pela própria perspectiva no desenho,411 que denota a posição 

do observador no espaço ao mesmo tempo que nos permite partilhar a sua visão do mesmo.412  

Em cada local onde o espaço está a ser observado, ele é enquadrado na folha de papel 

pelo acto de desenhar. Este enquadramento requer limites, os limites que temos de definir na 

observação de uma realidade sem limites, e os limites do desenho que se definem na própria 

folha de papel.413 É assim que limitamos a nossa visão a uma porção do espaço, ao espaço que 

vai ser representado no próprio desenho. Mas o desenho, ao representar uma porção de espaço, 

passa também ele a conter espaço na própria folha de papel. E ao tornar-se uma imagem passa 

também ele a ter um espaço no mundo.  

É importante referirmos que cada ponto de vista, é propositadamente um enquadramento 

muito específico no espaço. É uma escolha intencional, que não tem por finalidade representar 

o espaço de uma maneira objectiva, mas que pretende antes apresentá-lo de uma maneira 

muito particular. Este enquadramento na verdade é uma eleição de uma parte para ser 

contemplada ao longo do próprio acto de desenhar. É esta contemplação apenas que se oferece 

nos desenhos, para que também ela possa ser contemplada.  

                                                 
410 AUMONT, Jacques – Op. cit. p. 109: “O enquadramento é portanto a actividade da moldura, a sua mobilidade 

potencial, o deslizamento interminável da janela à qual ela equivale, (…).” 
411 Idem, p. 158: “(…) a perspectiva é um sistema centrado, no qual o centro corresponde, de certo modo 

automaticamente, à posição do observador humano.” 
412 RAMOS, Miguél Angel -  Leonardo da Vinci. In VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. cit.). p.21: “(…) no es 

el espacio y los objetos lo que se describe, sino que la perspectiva determina a posición única, situada en el 
vértice del cono visual, de quien contempla la escena.”  

413 AUMONT, Jacques – Op. cit.. p. 161: “(…) o encerramento do espaço figurativo resulta da instituição de um 
corte do visível por um olhar, da definição do que chamaremos um campo, e assim demonstra também 
simbolicamente, o privilégio concedido a esse olhar e à sua actividade (…)..” 
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O espaço que é representado no próprio desenho difere em muito do espaço que 

conseguimos observar no próprio acto de desenhar. Enquanto desenhamos observamos 

atentamente o espaço, mas na verdade a nossa visão apenas consegue abarcar nitidamente uma 

pequena parte desse espaço de cada vez.414 A nossa visão, se realmente conseguirmos ter a 

plena consciência dela, é bastante estranha.415 Tem uma pequena zona focada ao centro, e o 

resto da imagem encontra-se esbatida, desfocada. A área do que conseguimos abranger com 

nitidez, depende da distância a que nos encontramos do que estamos a observar. Quanto mais 

perto olhamos algo, menor será a área que conseguimos abranger nitidamente com o nosso 

olhar. Durante o próprio acto de desenhar o nosso olhar move-se, observando sucessivamente 

diversas zonas nítidas, que vão sendo registadas no próprio desenho.416 O nosso olhar alterna 

entre a folha de papel e a realidade, focando sucessivamente uma e outra.417 O espaço que é 

representado no desenho é uma construção intencional, de todas estas fixações nítidas 

sucessivas que vão sendo, uma após outra, unidas numa imagem única. O desenho ao 

apresentar uma imagem nítida do espaço, não limita a maneira como um observador o pode 

observar, na verdade dá-lhe a liberdade “de olhar qualquer parte da imagem (como é livre de 

olhar qualquer parte do espaço na realidade).”418    

À excepção de um dos edifícios, todos os desenhos dos espaços foram desenhados no 

próprio local ao longo do tempo. Tanto a duração do acto de desenhar como a experiência de 

desenhar repetidamente o mesmo espaço ao longo do ano, permitiram desenvolver uma 

percepção mais aprofundada do mesmo. O espaço é experimentado nas suas diversas 

cambiantes, já não é um espaço neutro e anónimo, mas um espaço sentido ao longo do tempo 

que deixa várias memórias presentes. Estas experiências do espaço que foram possíveis 

aprofundar através próprio acto de desenhar e de desenhar repetidamente, são agora possíveis 

de observar nos próprios desenhos. 

O único edifício em que foi utilizada a fotografia como meio de captação dos vários 

espaços, é um edifício que é habitado diariamente pelo próprio desenhador. Neste caso não há 

                                                 
414 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). p. 26: “Only a narrow range is focus at any moment.”  
415 GOODMAN, Nelson – Op. cit. p.12-13: “Experiment has shown that the eye cannot see normally without 

moving relative to what it sees; apparently, scanning is necessary for normal vision. The fixed eye is almost as 
blind as the innocent eye.”  

416 AUMONT, Jacques – Op. cit. p.47: “(…) uma das maiores diferenças entre uma imagem artificial e uma 
imagem rectiniana (óptica): esta só é nítida no centro, enquanto a primeira, destinada à exploração em todas 
as suas partes pelo olho móvel, é uniformemente nítida.” 

417 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.). p. 26: “If the close-up view is sharp, the background is blurred, and 
vice versa.” 

418 AUMONT, Jacques – Op. cit. p.163. 
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necessidade de experimentar o espaço, porque este já é experimentado há vários anos 

intensivamente. Neste caso, recorre-se à fotografia para criar um certo distanciamento, que nos 

permite olhar de novo para algo que tão bem conhecemos, e que agora, nos é dado a 

experimentar de uma maneira diferente.419 Os espaços representados nestas fotografias, 

encenam diversos momentos vividos ao longo do tempo, mas também por vezes registam 

pequenas variações dessas experiências totalmente novas. São esses vários momentos que se 

querem representar e apresentar ao mundo em forma de desenho. Mas este processo acaba por 

proporcionar uma experiência nova de percepcionar o espaço: no próprio acto de fotografar, 

de seleccionar, de depois desenhar e no fim pela observação do próprio desenho em si.    

 

4.4.  DESENHOS ENTRE A LUZ E A SOMBRA  

“Creio que o belo não é uma substância em si mesma, mas apenas um desenho de 

sombras, um jogo de claro-escuro produzido pela justaposição de diferentes substâncias. (…) 

a beleza perde a sua existência se lhe suprimirmos os efeitos da sombra.” 

JunichiroTanizaki 420 

4.4.1  A Luz dos Espaços 

Estes desenhos são registos de luz e sombra no espaço. É a luz que ao produzir sombra, 

nos dá o próprio espaço, revelando-o ao embater nos seus limites. A maneira como a luz actua 

nos espaços construídos é totalmente distinta da maneira como esta actua na natureza. Na 

arquitectura ela é direccionada intencionalmente para dentro do espaço, através de diversas 

aberturas (vãos).421  Pode assim actuar simultaneamente de vários locais e em diversas 

direcções, dependendo das aberturas existentes directamente para o exterior, ou para outros 

espaços iluminados.422  

                                                 
419 CELMINS, Vija – Interview with Chuck Close (extracts) 1991. RELYEA, Lane; GOBER, Robert; FER, 

Briony – Vija Celmins.. Neste aspecto podemos encontrar algumas afinidades com a utilização da fotografia 
pela artista Vija Celmins, que segundo as suas próprias palavras nos afirma, p.125:“The photo is an 
alternative subject, another layer to create distance.” Ver também o subcapítulo Desenhos Entre a Luz e a 
Sombra: Contemplar a Luz. 

420 TANIZAKI, Junichiro – Op. cit. p. 69.   
421 SEDLMAYR, Hans – Op. cit. p.17: “(…) es tarea de la arquitectura modificar y dirigir la luz natural mediante 

recursos de todo o tipo. Casi todas las obras de arquitectura “conducen” la luz de una manera intencionada y 
propia, (…).” 

422 Ibidem: “Un gran número de puertas y ventanas produce una iluminación desde distintos focos que no 
encontramos en la naturaleza, a excepción de la iluminación bipolar Sol-Luna.” 
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Nos espaços escolhidos para serem desenhados em cada edifício, procurou-se que a luz 

natural do Sol actuasse de uma maneira pouco directa. Assim evitou-se a forma que a luz 

projectada adquire ao entrar directamente num espaço. Esta forma criada pela projecção da luz 

num espaço interior, mais se assemelha às características de uma sombra. Ela tem uma forma 

bem definida, que pode ser interceptada, coexistir num mesmo espaço, dividir-se por várias 

superfícies e receber inúmeros reflexos. A luz passa a ser uma forma que se move ao longo do 

tempo, tal e qual uma sombra.423 (Ver fig. 40-41, 96).  

Esta forma de luz apenas pode ser capturada rapidamente, como tão bem o faz Edward 

Hopper (1882-1967). Mas esta forma de luz que se impõe no espaço, acaba por se tornar a 

própria protagonista do espaço. Em Hopper ela ilumina personagens, como se estas 

precisassem de uma luz superior para dar sentido às suas vidas. Esta é a luz que encena as suas 

próprias vidas, mas é também uma luz que divide o espaço, ao criar dentro do espaço um outro 

espaço iluminado. (Ver fig. 44 - 47). 

Nestes desenhos não existem personagens, não existe uma história, pretende-se apenas 

captar o espaço pela observação atenta da luz que subtilmente nele actua ao longo do tempo. 

Esta é uma luz mais ténue, que na maior parte dos vezes provém da luz que é reflectida pela 

matéria de que o próprio espaço é construído.424 Esta é também uma luz que revela o espaço 

como um todo, que não pretende dividi-lo em zonas mais iluminadas e de penumbra. Mas é 

acima de tudo uma luz que permite desenhar mais lentamente, que permite que o espaço se vá 

calmamente revelando, pouco a pouco, ao longo do próprio acto de desenhar.425 

A luz que actua no espaço, ao não ser directa, também apresenta mudanças mais subtis 

ao longo do tempo. Estas mudanças menos visíveis também requerem muito mais 

envolvimento e atenção para poderem ser captadas pelo desenho. As variações registadas nos 

desenhos também são mais ténues. É por isso que quando observamos os vários desenhos, 

estes tornam-se indizíveis perante o nosso olhar. Não existem formas para serem identificadas, 

nem propositadamente comparadas, na verdade não existe nada para contar. Quando 

procuramos a luz nestes espaços, aproximamo-nos inevitavelmente da delicada luz oriental tão 

bem retratado por JunichiroTanizaki: “Nós gostamos dessa claridade ténue, feita de luz 

                                                 
423 Neste caso estamos a referir-nos a uma sombra natural. Para ver diferenças entre a sombra produzida pela luz 

natural e artificial ver subcapítulo A Luz, a Escuridão e a Sombra, no capítulo A Luz. 
424 TANIZAKI, Junichiro – Op. cit. p.30: “Siempre hemos preferido los reflejos profundos, algo velados, (…) 

ese brillo ligeramente alterado que evoca irresistiblemente los efectos del tiempo.”   
425 PILES, Roger de – Op. cit. p.375: “(…) L´Art se sert de plusieurs préceptes differens dont il fait un seul 

ouvrage.”  
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exterior e de aparência incerta (…). Para nós, essa claridade sobre uma parede, ou antes essa 

penumbra, vale por todos os adereços do mundo e a sua contemplação jamais nos cansa.”426  

 

4.4.2.  Desenhar a Luz e a Sombra 

As experiências que vamos passar a descrever, são exemplos idealizados e 

simplificados, do processo de elaboração de um desenho de luz e sombra, ou claro-escuro. 

Sabemos que essas experiências foram múltiplas e que variaram ao longo do tempo, de 

desenho para desenho, porque se adaptaram a cada espaço, a cada momento, à disposição do 

próprio desenhador, aos vários materiais utilizados para desenhar, e até à própria experiência 

acumulada. Sem nos querermos perder em particularidades específicas, que sem dúvida seriam 

interessantes de analisar,427 vamos aqui tentar resumir as várias experiências como um todo. 

Embora a descrição deste processo seja feita de uma forma aparentemente simples, ela no 

fundo aborda um processo extremamente complexo e múltiplo, que só pode ser 

verdadeiramente apreendido pela própria experiência de desenhar.  

Ao iniciarmos um desenho que vai captar a luminosidade do espaço, que se encontra 

reflectida na matéria que o constitui, iniciamos uma busca visual,428 que tenta captar as várias 

tonalidades de que ele é formado.429 Como essas tonalidades são quase infinitas, é impossível 

tentarmos representá-las todas, embora seja importante observá-las atentamente, iniciando um 

diálogo que só terá fim quando o desenho terminar.430 Torna-se assim primeiramente 

necessário identificar os extremos, o que vai ficar branco intocável,431 da cor do papel, ou seja 

a máxima luz, e a máxima obscuridade que podemos observar.432  

                                                 
426 TANIZAKI, Junichiro – Op. cit.. p.46. 
427 A descrição e análise de algumas particularidades ver Considerações Sobre os Vários Locais. 
428 AUMONT, Jacques – Op. cit.  p. 43: “Falamos de busca para designar o processo que consiste em encadear 

várias fixações sucessivas numa mesma cena visual, a fim de a explorar em pormenor.” Mas “ (…) só existe 
busca visual se houver um projecto de busca mais ou menos consciente (…).” 

429 EDWARDS, Betty – Drawing on the Right Side of the Brain. p.180: “Shading is based on perception of 
changes in tones of light and dark. These tonal changes are called values. A complete value scale goes from 
pure white to black, with literally thousands of minute gradations between the two ends of the scale.” 

430 RUSKIN, John – The Elements of Drawing. p.65: “(…) Nature´s resources in light and shade are so much 
richer than yours, that you cannot possibly get all, or anything like all, the gradations of shadow (…)” 

431 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. cit). CLXI. p.130: “El blanco lo podemos usar como sustituto de la luz, 
sino la cual no puede verse ningún color; (…).” 

432  ALBERTI, Leon Battista – On Painting. p.84: “The painter has nothing other than white with which to show 
the highest lustre of the most highly polished sword, and only black to show the deepest shadow of night.” 
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 Normalmente iniciamos o desenho pelas sombras mais luminosas, ou seja pelos tons 

mais claros que podemos observar logo a seguir ao que elegemos como “luz” ou lustre.433 E 

pouco a pouco vamos escurecendo as zonas contíguas, avançando lentamente no espaço, tanto 

da realidade como do desenho. O nosso olhar viaja em fixações sucessivas, entre a folha de 

papel e a realidade observada. Mas há um momento em que precisamos de começar a observar 

outras luzes dispersas pelo espaço. É então que “cada concentração de luz age como um 

centro de atracção imaginativa, de modo que na imaginação medimos a partir dela, através 

das áreas que estão na sombra ou nas trevas. Desse modo há tantos espaços articulados 

quanto concentrações de luz”434 E assim, embora ao início tenhamos partido de apenas uma 

zona de luz, agora fixamos várias outras,435 que também vão gerando o caminho para o registo 

das várias tonalidades.436 Este caminho já não tem uma só direcção, passa a ser múltiplo, 

ditado pelas várias luzes que elegemos dispersas pelo espaço, e que passam a inter-relacionar-

se.437   

Aos poucos, o desenho vai escurecendo, aparecendo vagarosamente, num contínuo 

diálogo entre os vários tons.438As tonalidades mais escuras vão aparecendo pela sobreposição 

deliberada de vários tons.439 E quando finalmente vemos aparecer a zona mais escura do 

desenho, a que elegemos ao observar a realidade mesmo antes de desenhar, o caminho começa 

a ter ainda outras direcções. Esta zona passa a servir de medida para as outras zonas também 

escuras do desenho, que se encontram dispersas pelo espaço. E assim passam a existir diversos 

pontos de luz e sombra, dispersos pelo espaço, que interagem entre si e com as várias 

tonalidades. A única zona que permanecerá intocável até ao fim será a zona que elegemos de 

                                                 
433 SEDLMAYR, Hans – Op. cit. p.22: “(…) la representación de la luz terrena y la representación de la 

iluminación - , presupone una representación de la sombra, basada a su vez en la relación de claroscuro (en el 
amplio sentido de la palabra).” 

434 BERGER, John – Op. cit. p.125. 
435 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. cit.). III. p.57: “(…) la vista es el sentido más veloz de todos cuantos 

hay, pues sólo en un punto percibe infinitas formas, pero en la comprensión es menester que primero se haga 
cargo de una cosa, y luego de otra.” 

436 BERGER, John – Op. cit.  p.125: “Diante da maior parte das cenas, a nossa experiência da luz se divide em 
zonas espaciais de certeza ou dúvida. A visão avança da luz para a luz, como uma pessoa andando sobre 
alpondras.” 

437 Ibidem: “ (…) começa um diálogo com cada lugar que fica na luz, por mais distante que esteja, e cada um 
propõe outro espaço e uma articulação espacial diferente.” 

438 VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. cit.). XVIII. p.63: “Cuando quieras hacer un estudio bueno y útil, lo 
dibujarás primero despacio, y luego irás advirtiendo cuántas y cuáles son las partes que gozan los principales 
grados de luz, y de la misma manera las que son más oscuras que las otras; como también el modo que tienen 
de mezclarse las luces y las sombras, y su cualidad.” 

439 STOICHITA, Victor I. – Op. cit. Citando Cennino Cennini, p.48: “(…) strengthening your strokes little by 
little, going back many times to produce shadows. And the darker you want to make the shadows in the 
accents, the more time you go back to them.” 
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máxima luz, o “lustre”, que na verdade correspondente à tonalidade da folha de papel. Todas 

as outras tonalidades de sombra, se vão reajustando, corrigindo, readaptando, ao longo do 

tempo, até o desenho estar terminado. 

Há então uma certa altura, quando todo o espaço já se encontra registado 

convenientemente no desenho, que precisamos de criar um certo distanciamento. Precisamos 

de analisar o desenho como um todo, e não constituído por partes. Comparando-o agora com a 

realidade, conseguimos eleger diversas zonas que ainda precisam de ser trabalhadas.440 

Reajustamos, readaptamos, corrigimos essas zonas e depois criamos de novo um certo 

distanciamento, fazendo este mesmo procedimento várias vezes até o desenho se dar por 

terminado. Ao longo deste processo a sombra mais escura pode continuar a escurecer, bem 

como as sombras intermédias, enquanto a zona de maior luminosidade vai permanecer 

intocável, pois corresponde ao branco do papel. Porém ao se irem escurecendo as sombras, por 

contraste a zona mais clara parecerá mais luminosa.441 Esta relação entre a zona mais clara e 

mais escura é muito importante para a delicadeza do desenho. Em muitos destes desenhos a 

sombra mais escura nunca chega verdadeiramente à cor preta,442 porque o balanço das 

tonalidades registadas adquire um tal equilíbrio que o desenho se dá por terminado. 

É importante referirmos que estes desenhos não registam a luz e a sombra 

instantaneamente, nem esta fica parada à espera de ser desenhada. Os desenhos demoram 

tempo, e esse tempo implica uma alteração inevitável da luz e da sombra.443 Embora os 

espaços escolhidos não tenham a luz natural a actuar directamente, o que de uma certa forma 

lhes confere características mais estáveis, a luz natural nunca é estável, está sempre em 

movimento e altera-se ligeiramente a todos os instantes.444 Quando dizemos que registamos as 

várias tonalidades da luz natural, ao longo de duas horas, na verdade o que isto implica é um 

procedimento complexo, adaptado a cada situação da maneira de a registar, um truque.445  

                                                 
440 ARNHEIM, Rudolf – Visual ... (op. cit.). p.40: “The properties of any part of the visual field must be seen in 

constant relation to the corresponding properties of the field as a whole.” 
441 VINCI, Leonardo da – Tratado... (op. cit.). XCIX. p.102: “(…) para representar una gran oscuridad, la 

pondrás al lado de otra igual claridad, y saldrá tan tenebrosa la una como luminosa la otra.”  
442  VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.131: “A shadow may be infinitively dark, and also of 

infinite degrees of absence of darkness.” 
443 CASSATI, Robert – Shadows... (op. cit.). p.45: “(...) every instant there´s a new shadow! (...) The shadow 

between six and seven is really the sum of innumerable instantaneous shadows.” 
444 CALVO SERRALLER, Francisco -  The Drawings of Antonio López García – In LÓPEZ GARCÍA, 

Antonio; CALVO SERRALLER, Francisco - Op. cit. p.55: “Owing to an infinite number of random factors, it 
undergoes constant change, even under the most apparently stable weather conditions, (...) the sun light does 
not remain constant for more than an instant.” 

445 Ibidem: “Natural light is so unstable, so changing, that is next to impossible to capture its action without 
resorting to some form of cheating.”  
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Normalmente procurava-se discriminar uma ou duas zonas distintas do espaço, que eram 

registadas intencionalmente num tempo diferente, como por exemplo o interior de uma janela, 

um nicho, o tecto, um primeiro plano, etc. De uma certa forma, podemos dizer que cada 

espaço, requeria um procedimento diferente, que se foi descobrindo com a própria prática de 

desenhar. Mas este procedimento nunca foi tomado como uma regra rígida, e ia-se adaptando 

às várias surpresas e encantos que a luz e a sombra sempre nos revelam. Eram então as várias 

particularidades do espaço observadas no próprio momento de desenhar, que ditavam o 

caminho a seguir e nunca uma situação pré-determinada. 

Ainda não referimos, pelo menos explicitamente, que quando desenhamos podemos ver 

formas nas sombras e na luz.446 Ver formas na luz e nas sombras é uma perfeita invenção, uma 

escolha criativa que elege tons e os delimita,447 comparando-os entre si, demarcando 

mentalmente áreas mais escuras e mais claras, observando uma realidade onde a maior parte 

das vezes essas tonalidades dificilmente são limitadas por forma alguma.448 

Porém, quando identificamos uma determinada tonalidade num espaço, também 

inevitavelmente a delimitamos criando uma espécie de forma mental. Às vezes essa forma é 

precisa e apreensível, outras vai-se moldando simplesmente no próprio acto de desenhar.449  

Esta maneira simplificada de ver formas nos vários tons, permite-nos sem dúvida analisar o 

que vemos, mas no fundo também nos dá a consciência de que o podemos fazer de muitas 

formas.450 Ao tomarmos atenção às formas que podemos criar com a luz e as sombras que 

observamos, também nos abstraímos das formas do mundo que normalmente estamos 

habituados a ver.451 Essas formas que muitas vezes classificamos por árvore, janela, nariz,452 

interferem e limitam de tal maneira a nossa visão que muitas vezes acabam por se sobrepor ao 

                                                 
446 EDWARDS, Betty – Op. cit. p.181: “In tonal drawing (shading), it´s the shape of the shadows that you must 

be able to see and draw.” 
447 PILES, Roger de – Op. cit. p.371 : “Toutes ces choses demandent un choix, & par consequent la lumière en 

demande un aussi : ce choix de la lumière n´est autre chose que l´artifice du clair-obscur (…). ”  
448 RUSKIN, John – Op. cit.  p.90: “(…) whatever skill you may reach, there will always be need of judgment to 

choose and of speed to seize, certain things that are principal or fugitive; (….).” 
449 BERGSON, Henri – Matter...(op. cit). p.46: “Conscious perception signifies choice, and consciousness 

mainly consists in this practical discernment.” 
450 ARNHEIM, Rudolf – Visual... (op. cit.) p.62: “The privilege of observing everything in relation raises 

understanding to higher levels of complexity and validity, but exposes the observer at the same time to the 
infinity of possible conections.”  

451 EDWARDS, Betty – Op. cit.  p.180: “Curiously, though we use light / shadow to interpret and recognize 
objects, we pay almost no attention to specific shapes of the lights and the shadows.” 

452 Idem, p.183: “Try not to think about features in terms of their names (nose, lips, etc).” 
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que realmente vemos num determinado momento.453  Assim curiosamente, para nos 

libertarmos das formas que habitualmente vemos, criamos outras formas de luz e sombra. 

Estas formas têm a vantagem de nos desapegar dos limites das formas que identificamos como 

os limites das coisas, e que por vezes não coincidem com os limites do que o que na realidade 

estamos a observar. 454  

 

4.4.3.  Contemplar a Mudança 

“A vida contemplativa exige o maior enriquecimento possível das actividades diárias, 

normalmente reduzidas a uma rotina destituída de pensamento.”  

Rudolf Arnheim 455 

Contemplar a mudança é também contemplar o tempo, a mudança acontece no tempo, 

na verdade não existe mudança sem tempo.456 Segundo Henri Bergson “a realidade é própria 

mobilidade.”457 Então quando contemplamos a mudança, talvez estejamos apenas, de uma 

maneira profunda, a contemplar a realidade. 

Desenhar implica ver o mundo de outra forma, ou seja implica uma mudança na maneira 

como habitualmente nos relacionamos com o mundo.458  E aqui reside um paradoxo, se por um 

lado apenas observamos a realidade, que sempre observámos, por outro, enquanto a 

desenhamos, esta vai-se nos revelar de uma maneira totalmente nova, e vai acabar por dar-nos 

muito mais do que à partida poderíamos supor.459 Ao desenharmos abrimos a nossa experiência 

ao mundo.460 Não vemos o mundo como estávamos habituados a ver,461 mas vemo-lo de uma 

                                                 
453 CAMPBELL, Lawrence – Introduction to Dover Edition. In RUSKIN, John – The Elements of Drawing. p. 

IX, citando Modern Painters, Volume IV, Chapter 4: “(…) strive to draw it verily as you see it. Be sure of 
this last fact, for otherwise you will find yourself continually drawing, not what you see but what you know.” 

454 BAXANDALL, Michael – Op. cit. p. 9: “We must above all interpret luminance discontinuities. These 
discontinuities are not identical or isomorphic with the edges of the tables and other physical objects that are 
one cause of them.” 

455 ARNHEIM, Rudolf – From Pleasure to Contemplation. p.196. 
456 Ver subcapítulo A Memória, a Mudança e o Tempo. 
457 BERGSON, Henri – La Perception du Changement. p.27 : “(…) la réalité est la mobilité même.” 
458 AUMONT, Jacques – Op. cit. p. 145: “A arte é também «o que ensina a ver».” 
459 GOMBRICH, E.H. – The Story of Art. p.406: “If we trust our eyes, and not our preconceived ideas of what 

things ought to look like according to academic rules, we shall make the most exciting discoveries.” 
460 RAMOS, Miguel Ángel – Leonardo da Vinci. In VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. cit.). p.38: “La 

experiencia humana siempre se halla abierta y tendida al mundo, de la que forma parte además como un 
fenómeno más.” 
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forma que vai mudar a nossa própria maneira de ver.462  A experiência do mundo, que através 

do desenho se pode tornar tão intensa, dá-nos o tempo presente, ou seja um tempo em que 

simultaneamente sentimos o mundo e nós próprios enquanto o apreendemos.463  

Desenhar implica conseguirmo-nos aperceber da mudança, saber observá-la e registá-la, 

que é exactamente o oposto do que tentamos fazer quando observamos a realidade.464 Não nos 

interessa perceber um mundo estável e imutável, arrumado em categorias verbais na nossa 

mente, um mundo para o qual mal olhamos e apenas simplificamos colocando uma legenda. 

Este mundo estável e imutável na verdade não existe, é mais uma das construções da nossa 

mente entre tantas outras que fazemos. Uma mesa terá de deixar de ser mesa, terá de passar a 

ser forma que se deforma, que consegue perder os seus limites e tornar-se luz e sombra. Como 

nos dizia John Ruskin (1819-1900): “Isto, na tua mão, que sabes por experiência e toque ser 

um livro, para os teus olhos não é mais do que uma mancha branca, de gradação variável; 

esta outra coisa à tua beira, que sabes por experiência ser uma mesa, para os teus olhos não é 

mais do que uma mancha castanha, de tons e veio variável; e assim por diante (…).” 465 

Quando desenhamos olhando atentamente a realidade esta não se dá logo a ver.466  A 

realidade vai-se revelando lentamente, desvendando vagarosamente.467 Primeiro é necessária a 

adaptação do nosso próprio corpo.468 Mas de seguida é indispensável a nossa disponibilidade e 

abertura para procurar cada vez mais.469 O mundo começa a tomar calmamente características 

inesperadas, a revelar-se misteriosamente. Dá-nos a ver o que não víamos, vai-nos 

                                                                                                                                                          
461 MAC GREGOR, Neil – Foreword. In GOMBRICH, E.H. – Shadows... (op. cit.). p.7: “It is a sad truth, 

repeatedly brought home to us by Gombrich, that most of us can see only what we have already learnt is 
likely to be there.” 

462 AUMONT, Jacques – Op. cit. p. 145: “É assim que Gombrich interpreta o famoso dito de Picasso “não 
procuro, encontro”, não procuro reproduzir a natureza, mas encontro as coisas, os traços, etc., que se animam 
nas minhas mãos.” 

463 MERLEAU-PONTY, Maurice – Phenomenology of Perception. p. IX: “The unity of consciousness in Kant is 
achieved simultaneously with that of the world.” 

464 Ver subcapítulo A Abstracção da Mudança. 
465 RUSKIN, John – Op. cit. p. 28. 
466 ERICE, Víctor; LÓPEZ GARCÍA, Antonio – Conversación… Op. Cit. Víctor Erice: “Porque hay cosas que 

la realidad no te entrega si no sabes esperar. Yo creo que es muy importante la noción de espera. (…) porque 
en realidad está todo… si sabemos captar, está todo.” 

467 BERGER, John – Op. cit. p.122: “A esperança é uma maravilhosa lente de focar as coisas. O nosso olho se 
fixa nela. E podemos examinar qualquer coisa.” 

468 MERLEAU-PONTY, Maurice – O Olho… (op. cit.). p. 23: “(…) «a natureza está no interior», disse 
Cézanne. Qualidade, luz, cor, profundidade, que estão ali perante nós, só lá estão porque despertam um eco no 
nosso corpo, porque ele as acolhe.” 

469 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit.). p.122: “(…) voluntary attention are mainly movements of arrest, (...) 
the mysterious operation by which the same organ, perceiving in the same surroundings the same object, 
discovers in it a growing number of things.” 



88 

 

encantando.470 E assim começamos a desenhar pequenas nuances, um reflexo inesperado, uma 

sombra dentro da sombra, uma pequena luz na sombra471 ou uma pequena sombra na luz, ou 

seja toda uma série de descobertas que se vão desvendando lentamente.472 É assim, que vamos 

registando toda uma delicadeza de tons que à partida não víamos mas que agora fazem parte 

de todas as superfícies que observamos.473 Já nenhuma superfície é uniforme, todas se revelam 

em inúmeras tonalidades de luz e sombra que vêem reflectidas de todos os lados. É então que 

observamos o mundo como um todo unido, onde tudo participa em tudo. Já não observamos 

somente as superfícies das coisas mas o mistério do universo inteiro.  

A este respeito podemos mencionar ao filme de Victor Erice El Sol del Membrillo. Este 

filme retrata o pintor Antonio López García (1936) a captar a luz de um pequeno marmeleiro 

que se encontra no seu jardim, primeiro pintando-o e mais tarde desenhando-o.474 Antonio 

López empreende esta grandiosa tarefa que o vai levar a debater-se com a mudança incessante 

da realidade.475 Este artista vai constantemente adaptando-se à mudança, mas por fim dá-se por 

vencido. Este filme partilha connosco a experiência intensa entre este pintor e a realidade que 

contempla e procura captar.476 É através desta experiência que uma pequena árvore lhe 

consegue revelar o Universo inteiro.477 Antonio López fala-nos da importância da experiência 

artística ser sentida, verdadeira, e de como esta deve ir além da técnica que é adquirida. É 

                                                 
470 BERGSON, Henri – Matter... (op. cit.). p.60: “(…) there is no perception without affection. (…) The truth is 

that affection is not the primary matter of which perception is made; it is rather the impurity with which 
perception is alloyed.” 

471 RUSKIN, John –Op. cit. p.37: “(…) all natural shadows are more or less mingled with gleams of light.”  
472 BERGSON, Henri – La Perception… (op. cit.). p.36. “L´art nous fait sans doute découvrir dans les choses 

plus de qualités et plus de nuances que nous n´en apercevons naturellement. Il dilate notre perception (…).” 
473 RUSKIN, John –Op. cit. p.34:  “When your eye gets keen and true, you will see gradation on everything in 

Nature.”  
474 SERRALLER, Francisco Calvo – The Drawings of Antonio López García. In LÓPEZ GARCÍA, Antonio; 

CALVO SERRALLER, Francisco -  Op. cit. Citando Manuel Vicent no artigo intitulado “Membrillero”, p.38: 
“Víctor Erice´s camera studies the eyes of the artist stationed by the quince tree when the light perches on its 
branches like a bird that will never let itself be captured by the hunter.” 

475 SOLANA, Guillermo [et al.] – António López García. p 82: “(…) hay que entender como un conflicto muy 
hondo radical, ese far lento que introduce definitivamente el tiempo en su creación. (…) un tiempo 
constitutivo, esencial, (…) que desdeña y sobrepasa cualquier trivialidad, anega la total manifestación de la 
obra, y compromete de hecho su propia existencia.” 

476 SERRALLER, Francisco Calvo – The Drawings of Antonio López García In LÓPEZ GARCÍA, Antonio; 
CALVO SERRALLER, Francisco -  Op. cit. p.40: “(…) the artist begins working from real life, we see only 
his obsessive, drawn-out efforts not to lose sight of it; not only to not lose contact with the real and visible, 
but to explore the mystery of its truth.” 

477 ERICE, Víctor; LÓPEZ GARCÍA, Antonio – Conversación… Op. Cit. Víctor Erice: “Porque ahí, si lo 
quieres ver… Es lo que me dijo Antonio el primer día. Me dijo: “En un árbol, está contenido el Universo. Si 
lo sabes ver, está el Universo entero.” 
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importante estarmos atentos e procurar momentos reveladores,478 só desta maneira 

conseguimos contemplar e captar os mistérios que a realidade nos oferece.479  

Parece-nos curioso relatar como uma espécie de abstracção da mudança se operou 

involuntariamente ao serem elaborados estes desenhos. Nos vários desenhos onde foi registada 

a luz natural no próprio local, a variação da luminosidade geral dos espaços, ao longo das 

várias estações do ano é quase imperceptível. Quando se chegava aos vários espaços era 

possível apercebermo-nos que estes eram muito mais luminosos no Verão do que no Inverno. 

Porém, ao final de aproximadamente dez ou vinte minutos, independentemente da estação do 

ano, os olhos adaptavam-se de tal forma à luminosidade geral, que já não se conseguia 

pressentir a diferença.480 Esta foi a principal razão porque este tipo de mudança não foi 

praticamente registado nos desenhos.481  

Mas foi somente devido a esta aparente constância perceptiva da luminosidade geral do 

espaço, que foi possível observar as pequenas mudanças mais subtis que se iam operando nas 

superfícies que o modelam. Observar e registar estas pequenas nuances requer também mais 

esforço, mais tempo de observação, uma maior concentração. Estas pequenas nuances são, de 

uma certa forma, mais abstractas. As grandes mudanças descrevem-se, enumeram-se, são 

dizíveis, as mudanças mais subtis apenas se sentem, se contemplam sem palavras. 

Sobre contemplar a mudanças mais subtis podemos mencionar o trabalho da artista 

Vija Celmins (1938), que repetidamente desenha variações que observa no mar, no céu e no 

deserto.482 Todos os seus desenhos nos mostram pequenas alterações que podem ser 

observadas nestes elementos: a água, o céu e a terra. É interessante notar que com o passar do 

tempo esta artista começa a registar mudanças cada vez mais ténues e densas.483 Ao 

                                                 
478 ERICE, Víctor; LÓPEZ GARCÍA, Antonio – Conversación… Op. Cit. Antonio López: “Pero el hombre 

siempre está distraído. El artista, (…) siempre está distraído y va al trapo de cosas que muchas veces son 
bagatelas, no tienen demasiado valor. Eses momentos reveladores tenían que ser más frecuentes.” 

479 LOPEZ GARCIA, Antonio - The Venus the Milo. In LÓPEZ GARCÍA, Antonio; CALVO SERRALLER, 
Francisco -  Op. cit. p.38: “That was the beginning of my passion for discovering that part, the hidden side of 
things, which we cannot name and nobody can precisely explains.” 

480 Sobre a constância perceptiva da luminosidade ver subcapítulo Entre a Luz e a Escuridão. 
481 À excepção dos desenhos dos espaços de um edifício onde se recorreu à fotografia.  
482 LINGWOOD, James – Imágenes de la Realidad. In LINGWOOD, James [et al.] – Vija Celmins: Obras 

1964-96. p.22: “ La dedicación obsesiva a uno o dos temas no se ha agotado en una repetición de lo mismo, 
sino que ha revelado la riqueza de la variación. (quizá deberíamos recordar las palabras de Giacometti, de que 
la calidad del arte puede medirse por la calidad de la obsesión).” 

483 STORSVE, Jonas – Going From One Place to another. In STOSVE, Jonas; TÓIBIN, Colm; DEYRIES -
HENRY, Dorothée - Vija Celmins: Dessins/Drawings. p.21: “Her early ocean drawings still translated a 
certain space, sometimes even motion. Over time, they became denser, more even.” 
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contemplarmos estes desenhos na verdade contemplamos a eternidade, ou não são o mar,484 o 

deserto485 e o céu uma eternidade? São variações que não têm história, que não pretendem 

atrair o nosso olhar para nenhum ponto específico,486 apenas nos oferecem a contemplação de 

imagens eternas na sua mutabilidade subtil.487 Esta mutabilidade subtil do eterno, é-nos dada a 

sentir nas pequenas variações que podemos observar na luz das superfícies. (Ver fig. 85 - 95). 

 

4.4.4.  Contemplar a Luz 

“Os gregos disseram que o espanto é o início do conhecimento e quando nós nos 

deixamos de espantar poderemos estar em risco de deixarmos de conhecer.” 

Gombrich, E. H. 488 

Além da pequena história de George Pérec que já mencionámos, servem também de 

inspiração a este trabalho muitas contemplações de luz em diversos espaços interiores que têm 

vindo a ser vivenciados ao longo de vários anos. São estes momentos contemplativos que nos 

deixam totalmente absorvidos por uma luz inesperada que surge misteriosamente no espaço. 

Essa luz apodera-se do espaço, revela-o de uma maneira inesperadamente nova perante o 

nosso olhar. É nestes momentos que o tempo pára e se torna totalmente presente. A luz 

apodera-se de quem a contempla, prende e encanta todo o olhar. 

Normalmente estes momentos de luz que nos absorvem não são previsíveis, surgem um 

dia, a uma determinada hora, por uns breves instantes, para nos maravilharem com a sua 

presença. Poderemos ter a sorte de os vivenciar ao entrarmos num espaço, ou enquanto 

estamos nesse mesmo espaço. Porém, para os podermos sentir verdadeiramente como únicos, 

necessitamos de todos os outros momentos anteriores que já vivenciamos no espaço e que 

conseguem conferir excepcionalidade ao momento presente. É pela presença presente de todos 

                                                 
484 LINGWOOD, James – Imágenes de la Realidad. In LINGWOOD, James [et al.] – Op. cit. p.27: “Mirando 

estas superficies detalladas, nos sentimos absortos en una expansión comprimida de espacio líquido y atraídos 
hacia una experiencia del tiempo muy a lejana de lo cotidiano.” 

485WAKEFIELD, Neville – Temps Morts. In LINGWOOD, James [et al.] – Op. cit. p.47:  “(…) los desiertos de 
Celmins no son tierra ni paisaje, sino geología – la canción del tiempo – hecha visible.” 

486 LINGWOOD, James – Imágenes de la Realidad. In LINGWOOD, James [et al.] – Op. cit. p.25: “Los 
océanos, los desiertos y las galaxias nos son indiferentes. No fijan nuestro puesto ni nuestra visión en parte 
alguna. (…) Simplemente están ahí, ante nosotros, pero también muy lejos. No se nos cuentan historias que 
podamos identificar, excepto quizá la más grande de todas ellas: el misterio de los orígenes.” 

487 Idem, p.27: “Pero a través de su uso de la imagen fotográfica del o del desierto, encuadrados y rehechos con 
paciencia a lápiz o con pintura, Celmins superó los límites de lo empírico para dedicarse por completo a una 
descripción de las fuerzas que jamás podemos medir, trazar ni conocer por entero.” 

488 GOMBRICH, E. H. – Art... Op. cit. p.7. 
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esses momentos passados, que nos conseguimos espantar frente à novidade que agora nos é 

oferecida. Neste caso o tempo adensa o significado da luz. 

Quando íamos desenhar nos vários espaços repetidamente ao longo de diversos dias do 

ano, normalmente não éramos deparados por uma luz inesperada e encantatória a aguardar 

pela nosso olhar. Nestes casos o encanto que se podia sentir provinha mais de um acto de 

vontade, de uma busca atenta no espaço, proporcionada por uma prática contemplativa que se 

decidiu levar a cabo e que foi sendo exercitada ao longo do próprio acto de desenhar. Esta 

deliberada actividade contemplativa propiciada pelo desenho e por ele também de alguma 

forma materializada, foi permitindo descobrir muitos mais encantos na luz e nas sombras do 

que à partida se poderia supor. Os espaços enchiam-se de pequenas e misteriosas revelações 

que se iam mostrando inesperadamente no decorrer do tempo; eram pequenas nuances de luz e 

sombra que se desvendavam quase misteriosamente em todas as superfícies.  

Esta prática que permitiu contemplar a luz no espaço através do próprio acto de 

desenhar, foi ainda aprofundada pela própria repetição desta mesma actividade ao longo do 

tempo. À experiência presente juntavam-se assim todos os outros momentos contemplativos 

anteriores, os da memória mas também os que foram sendo materializados nos vários 

desenhos. Era assim que a luz se revestia de tempo, o tempo de todas as outras contemplações 

anteriores que lhe adensavam o significado no momento presente. 

A importância da contemplação foi-nos já relatada por Aristóteles (384 – 322 a.C.), há 

mais de dois mil anos. Para este filósofo contemplar é uma actividade que compartilhamos 

com os deuses e que leva à felicidade.489 A contemplação satisfaz-se a si própria490 e transmite 

auto-satisfação a quem a pratica.491 É uma actividade preciosa que nos traz felicidade,492 sendo 

a felicidade o que na verdade dá sentido à vida.493 O acto de contemplar faz-nos experienciar o 

mundo e a vida, não de uma forma vaga, desinteressada e superficial, mas de uma maneira 

                                                 
489 ARNHEIM,Rudolf – From... Op. cit. p.196: “Contemplation is a divine element that humans have in common 

with the gods. The virtue of contemplation, then, is what Aristotle means by happiness.” 
490 Idem, referindo Aristóteles, p.196: “Contemplation, he says, resembles the sense of sight in that it is a 

complete whole at any moment: «It does not lack anything which coming into being later will complete its 
form».” 

491 ARISTOTLE – Nicomachean Ethics. Book X, p.190: “And Self-Sufficiency which people speak of will 
attach chiefly to the Contemplative Working (...).” 

492 Idem, p.195-196: “Happiness then is co-extensive with this Contemplative Speculation, and is proportion as 
people have the act of Contemplation so far they also the being happy, not incidentally, but in the way of 
Contemplative Speculation because it is in itself precious. So Happiness must be a kind of Contemplative 
Speculation (...).” 

493 ARNHEIM,Rudolf – From... (op. cit.). p.196: “But what is happiness? According to Aristotle, happiness is 
«the end of human nature»; it involves the human activity that is «in accordance with highest virtue.» This 
virtue, he says, is contemplation.” 
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profunda que nos enche de significado.494 “Não existe outro significado para a vida humana 

que não seja a experiência plena da sua existência.” 495 

Numa atitude contemplativa podemos ter a noção que o tempo pára. É uma experiência 

intensa de quietude, em que o nosso ser parece misturar-se com o mundo. Mas quando 

contemplamos a luz, quase imperceptivelmente vamos sentido a mudança, uma mudança 

ininterrupta que nos faz sentir o tempo. Por isso quando contemplamos a luz também estamos 

de uma certa forma a contemplar o tempo, que se torna verdadeiramente presente pela sua 

presença. Contemplar a luz, é uma experiência bastante abstracta, não se formaliza por 

palavras, é um acto íntimo, não objectivo, é uma experiência pessoal. Podemos dizer que 

conseguimos sentir a luz na nossa pele, no nosso corpo, sentindo o calor, a sua presença e 

energia. Mas quando contemplamos a luz, simplesmente olhamos.496 E estamos a referir-nos à 

luz num sentido muito abrangente, não como a “pura” luz ou luz espiritual, mas como a luz 

que é reflectida no mundo, nas suas superfícies, sejam elas céu, árvore ou muro. Quando 

contemplamos a luz olhamos atentamente encantados. 

Em capítulos anteriores, procurámos reflectir sobre a importância da luz. Analisámos a 

sua essência primordial, a sua capacidade de gerar o mundo e a vida. Vimos como a luz com 

que vemos o mundo é o produto de vários movimentos cósmicos encadeados, e de como é a 

luz que nos dá a consciência desses mesmos movimentos. Referimos também que foi a partir 

do registo desses movimentos cósmicos que conseguimos marcar o tempo. A luz desde sempre 

atraiu o homem; ao longo do tempo fomos-lhe atribuindo inúmeros significados. Porém, não é 

por pensarmos em todas estas razões que a experiência de contemplar a luz é tão intensa e 

excepcional. É algo que se sente, independentemente de termos consciência destas ou outras 

razões. Há algo de muito profundo na luz que nos revela o mundo.  

O homem sempre contemplou a luz, tanto a luz natural como artificial. A luz natural e a 

luz artificial têm características muito diferentes como já tivemos oportunidade de referir.497 

Ambas têm beleza e encanto e por isso ambas são contempladas nestes desenhos. Porém a luz 

natural reveste-se sempre de um certo mistério, talvez pelo facto de ser verdadeiramente única 

e irrepetível a cada instante. É uma luz que consegue sempre surpreender-nos e que actua 

                                                 
494 ARNHEIM,Rudolf – From... (op. cit.). p.196: “Aristotle attributes self-sufficiency to contemplative 

behaviour in general and calls it the final end of life. (...) There is no meaning to human life other than the full 
experience of its existence, (...).” 

495 Ibidem. 
496 Cf. HOUAISS, António – Dicionário… (op. cit.). Contemplar é aqui referido num sentido muito literal que 

passamos a mencionar: “1. Fixar o olhar em (alguém, algo ou si mesmo), com encantamento, com admiração. 
(…) 2. Observar atentamente, analisar.” 

497 Ver subcapítulo A Luz Natural e Artificial. 
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independentemente da nossa vontade ou condição. É uma luz produzida por algo que nos 

transcende tanto na escala como no tempo. Mas é também uma luz que nos dá o tempo, ou 

melhor que nos faz sentir o tempo: o tempo que pára enquanto se contempla, mas também o 

tempo que passa a cada momento acompanhando a própria luz, e nos torna conscientes da 

nossa própria condição mortal.498  

Porém quando contemplamos a luz observamos uma espécie de eternidade, ou uma luz 

eterna, que se vai repetir infinitamente num movimento ininterrupto e perpétuo do qual 

fazemos parte integrante. Quando contemplamos a luz sentimos mundo na sua mutabilidade 

eterna. Foi intencionalmente a luz natural que mais vezes se registou nestes desenhos. 

Os desenhos de António López García e Vija Celmins,499 tentam de alguma forma captar 

estes momentos eternos em que contemplamos a luz nas superfícies de uma realidade que está 

sempre a mudar. Estes momentos tornam-se eternos pelo próprio acto de contemplar, mas 

também por passarem a fazer parte do mundo ao serem materializados em cada desenho. (Ver 

fig. 11 - 12). Nos desenhos destes artistas a realidade é captada lentamente ao longo do tempo, 

a preto e branco, entre a luz e a sombra.500 Porém, nos desenhos de António López,501 a 

realidade é apreendida muito lentamente no próprio local, o que lhe permite sentir o tempo,502 

mas também o que o torna paradoxalmente a ele sujeito.503 Em Vija Celmins, a realidade é 

captada rapidamente em fotografias; o que lhe permite depois contemplar calmamente essas 

                                                 
498 CALVO SERRALLER, Francisco  – The Drawings of Antonio López García. In LÓPEZ GARCÍA, Antonio; 

CALVO SERRALLER, Francisco – Op. cit. p.26-27: “(…) truth, descending from ideal plane, was 
transformed into an experience, a revelation whereby man became aware of the indeclinable passage of time, 
which marks his identity and therefore His mortal condition. What is artist, from this temporal viewpoint, is 
showing the shifting of things, (...). ” 

499  Sobre os desenhos de Vija Celmins, ver também os subcapítulos A Luz, os Ciclos e o Tempo; e Contemplar a 
Mudança. 

500 CALVO SERRALLER, Francisco  – The Drawings of Antonio López García. In LÓPEZ GARCÍA, Antonio; 
CALVO SERRALLER, Francisco – Op. cit. p.19: “Although it cannot be said that drawing does away with 
color altogether, because the essence of colour is light, in López Garcias´s words, it is “in black and white.” 
We are referring to light that has been purified to the extreme. And it is this purified light that filters out the 
comforting joy of the visible, (...).” 

501 Idem, referindo Antonio López, p.21: “(…) he belongs to a category of artists who are equipped with na 
existential kind of mind, always on the edge of the abyss that is a life lived.” 

502 SOLANA, Guillermo [et al.] – Op. cit. p 81: “Otra de las cuestiones en la retórica que ha acompañado desde 
hace décadas la obra de Antonio López es la del tiempo, (…).” 

503 CALVO SERRALLER, Francisco  – The Drawings of Antonio López García. In LÓPEZ GARCÍA, Antonio; 
CALVO SERRALLER, Francisco – Op. cit. p.56: “Like any other painter working for life, he is a slave to 
light, which he tries to hold in place with marks, partly as grids to stabilize the fleeting light, but also as a kind 
of magic spell.” 
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imagens desses momentos fugazes ao desenhá-los.504 Em Vija Celmins a representação do 

tempo é enfatizada, por vários desenhos de um mesmo motivo, sob a acção da luz e do tempo, 

provenientes de várias imagens fotográficas.505 (Ver fig. 90 - 95). Nos desenhos de Vija 

Celmins e António López, o tempo está sempre presente pelo próprio processo extremamente 

lento de execução dos próprios desenhos.506 Nestes artistas o tempo torna-se a condição 

essencial para conseguirem aprofundar a realidade que contemplam ao desenhar; seja esta uma 

realidade tridimensional ou de uma fotografia.507  

Ao sentirmos o tempo enquanto contemplamos adensamos a nossa experiência e 

envolvimento com o mundo. Tornamo-nos parte integrante dessa experiência em que o mundo 

e o tempo se unem em nós. Esta contemplação primeiro tem que ser sentida e experimentada 

pelo próprio artista;508 só assim depois se pode dar a sentir a quem contempla as suas obras.509 

Tal como nos desenhos de Antonio López ou Vija Celmins, também nestes desenhos se 

contempla a luz a preto e branco. Este registo pretende restringir a observação da luz a uma 

espécie de essência, a um mínimo, que concentra toda a nossa atenção. Não nos distraímos 

com as várias cores, mas antes focamo-nos nas várias intensidades de luz, que são reflectidas 

de todas as superfícies que observamos no espaço, que é enquadrado pelo nosso olhar nestes 

desenhos. A luz que aparece reflectida nas várias superfícies adensa a realidade, torna-la mais 

complexa, quase indizível. Estes inúmeros reflexos são captados pelo desenho através de uma 

percepção atenta, sempre a indagar entre valores de claro-escuro que nos dão as relações de 

tons no mundo. Nestes desenhos existem inúmeras gradações entre o “branco” e o “preto”. Tal 

                                                 
504 CELMINS, Vija – Interview with Chuck Close (extracts). RELYEA, Lane; GOBER, Robert; FER, Briony – 

Op. cit. p.125:“The photograph is an alternative subject, another layer that creates distance. And distance 
creates an opportunity to view the work more slowly and to explore our relationship to it. I treat photograph as 
an object, an object to scan.”  

505 STORSVE, Jonas – Going From One Place to Another. In STORSVE, Jonas; TÓIBIN, Colm; DEYRIES-
HENRI, Dorothhée – Op. cit. Referindo o trabalho de Vija Celmins, p.21:“The repetitive aspect of her work 
became more and more significant and very soon she was producing series in standard formats.” 

506 FER, Briony – Focus. In RELYEA, Lane; GOBER, Robert; FER, Briony – Op. cit. p.104:“Even when she 
draws with pencil her drawing is not concerned with linear inscription, but is built up with shading. The 
physical labour involved in making a surface like this takes time. It is a slow process.” 

507 LINGWOOD, James – Imagenes de la Realidad. In  LINGWOOD, James [et al.] – Op.cit. p.27: “(…) el arte 
de Celmins es una meditación sobre la propia naturaleza de la visión, sobre el problema del mirar, pero 
también de sus placeres.”  

508 LÓPEZ GARCÍA, Antonio – The Vénus de Milo. in LÓPEZ GARCÍA, Antonio; CALVO SERRALLER, 
Francisco – Op. cit.  p.15-16: “I sensed that representing subjects correctly wasn’t enough. So what else was 
there? (...) I had suddenly hit upon the only thing that matters: the ability to express an emotion that you first 
must feel which is separate from the skill and the accuracy that allows you to copy the real world.” 

509 ERICE, Victor; LÓPEZ GARCÍA, Antonio – Conversación… (op. Cit.). Víctor Erice: “(…) el pintor, y un 
pintor sobre todo como Antonio, está cerca, mucho más cerca de las cosas. A mí… nunca le agradeceré 
bastante el que me haya permitido estar tan cerca de las cosas, de las cosas de la vida ¿no?, tal como se dan.” 
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como na realidade se podem observar inúmeras gradações entre a “luz” e a “escuridão.”510 “A 

escuridão é portanto o maior grau de sombra, e a luz o menor.”511 

É interessante referir o trabalho de Vilhelm Hammershoi512 e Charles Ritchie,513 e a sua 

recorrente contemplação da luz ao longo de vários anos, em espaços interiores das suas 

próprias casas. Estes são espaços íntimos onde estes artistas voluntariamente se aprisionam. E 

prisioneiros da sua própria vontade contemplam e captam repetidamente as subtilezas da luz e 

do tempo, nos espaços que elegeram para moldar o seu próprio mundo.  

Em Hammershoi o seu mundo é pintado sobre tela. É um mundo fechado ao exterior, em 

que as janelas apenas permitem a entrada da luz nos espaços.514 É um mundo totalmente 

interior,515 normalmente vazio,516 mas que por vezes capta uma personagem única a quem é 

permitida a permanência no espaço. (Ver fig. 96 - 100). Em Richtie o espaço é captado em 

pequenos desenhos, feitos em cadernos e folhas de pequena escala, que estão espalhados em 

várias mesas da sua própria casa. Muitos destes desenhos são elaborados ao longo de anos, e 

dependem da luz e do efémero.517 O mundo de Richtie olha pelas janelas, e assim engloba 

também uma pequena parte do mundo exterior adjacente à sua própria casa. Por inúmeras 

vezes, à vista exterior agregam-se os reflexos do espaço interior, e ambas as imagens 

convivem e se misturam nos próprios vidros das janelas. Muitas vezes nestes reflexos vemos 

também o próprio artista que os contempla, e que desta forma se engloba e diluí no seu próprio 

                                                 
510 O branco e o preto, ou a luz e a escuridão representam aqui dois extremos: a zona mais clara e a zona mais 

escura que se podem observar. Vistos deste prisma acabam por ser conceitos bastante abstractos, que podem 
referenciar inúmeras tonalidades possíveis. 

511 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks ... (op. cit.). p.131.  
512 Sobre Hammershoi ver também o subcapítulo A Repetição. 
513 RITCHIE, Charles – Artist´s Statement. “My drawings are investigations of a series of sites in and around my 

suburban home which I have explored repeatedly for twenty-five years. Light is my essential subject.” 
[consult. 8 Fev. 2012]. Disponível em WWW: http://www.charlesritchie.com/artists-statement/ 

514 KRAMER, Felix – Vilhelm Hammershoi: The Poetry of Silence. In KRAMER, Felix; SATO, Naoki; 
FONTSMARK, Anne Bigitte - Vilhelm Hammershoi. p.20: “Despite the central position of the window, 
Hammershoi´s painting departs from tradition because it does not turn on the dialectical relationship between 
interior and exterior, nearness and farness. Indeed, the windowpanes are so opaque that the world outside can 
de deciphered only vaguely.” 

515 VAD, Poul – Op. cit. p.190: “(…) this world is extremely reminiscent of a labyrinth, a system of rooms which 
closes into itself and from which no way out is given, regardless of where the eye moves.” 

516 KRAMER, Felix – Vilhelm Hammershoi: The Poetry of Silence. In KRAMER, Felix; SATO, Naoki; 
FONTSMARK, Anne Bigitte – Op. cit. p.20: “The artist repeatedly depicts his home without ever offering a 
glimpse of his domestic existence.” 

517 RITCHIE, Charles – Artist´s... Op. cit. “When I begin to work, I am often dependent on the ephemeral; a 
slant of light, a certain season, a subject in a temporary state. When the state passes, I often put the work aside 
until it reappears.” 
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mundo. É o mundo que contempla e desenha ao longo de vários anos.518 (Ver fig. 15 - 25). Nas 

obras de Hammershoi e Ritchie observamos toda uma série de contemplações íntimas da luz 

ao longo do tempo, adensadas pelo tempo que é vivido nos próprios espaços. São estas 

contemplações que criam e recriam os seus mundos e que se oferecem para serem 

contemplados nas suas próprias obras.   

Interessa-nos ainda fazer referência à série de obras intitulada Saunas e Banhos, da 

artista Adriana Varejão (1964). Esta série de espaços virtuais criados pela própria artista,519 são 

interiores sem exterior,520 fechados, onde a luz penetra e actua desvendando o espaço. Estes 

são espaços abstractos quase eternos, atemporais, constituídos pela matéria pesada e densa que 

os constitui, mas também pelas inúmeras gradações de luz que podemos contemplar sobre as 

suas superfícies. São espaços monocromáticos, cheios de tonalidades e de silêncio.521 São 

espaços íntimos e solitários, inexplicáveis, onde não se vislumbra presença de vida. A luz é o 

único habitante do espaço. Os espaços virtuais de Adriana Varejão, tornam-se reais ao serem 

materializados sobre papéis e telas, desenhos e pinturas. Nas telas, o espaço adquire o tamanho 

do espaço real, acrescenta-lhe outro espaço. Os títulos das obras enchem-se de adjectivos 

pessoais incompreensíveis. A presença da artista pressente-se pela própria perspectiva.522 A luz 

é-nos dada a contemplar no espaço.523 (Ver fig. 2 - 6). 

Podemos dizer que estes desenhos tal como o trabalho de James Turrell (1943),524 

pretendem dar a contemplar a luz em diferentes espaços. Nestes desenhos é oferecido o espaço 

da própria folha, que contém outro espaço, o espaço que foi contemplado no próprio acto de 

                                                 
518 RITCHIE, Charles – Artist´s... Op. cit. “After years of scrutiny  these subjects have continually accrued 

greater meaning and mystery for me. As I evolve with them I am to come to deeper levels of awareness and to 
more fully interpret the magic and mystery behind the surface of things.”  

519 VAREJÃO, Adriana - Câmara de Ecos: Entrevista por Hélène Kelmachter. In SOLLERS, Philippe; 
HERKENHOFF, Paulo; KELMACHTER, Hélène – Adriana Varejão: Câmara de Ecos. p.88: “Estas obras 
dialogam com a arquitectura e o espaço, mas de uma maneira virtual. São espaços projectados. Busco 
inspiração nos botequins, nos Hammans, nas piscinas, matadouros, banheiros, hospitais.” 

520 Ibidem: “Criam uma ilusão de espaço. São puro dentro. Câmaras secretas, sem portas nem janelas, como 
sacristias. (…) São interior sem exterior.”  

521 HERKENHOFF, Paulo – Saunas. I In SOLLERS, Philippe; HERKENHOFF, Paulo; KELMACHTER, 
Hélène – Op. cit.  p.20: “O silêncio das saunas não tem débito com o passado, apenas sequestra o olhar como 
condição do presente processo.” 

522 CARTAXO, Zalinda – Acontecimentos Imanentes. Sobre Saunas e Banhos de Adriana Varejão, p. 178: “Ao 
adoptar um modelo de representação tradicional (a perspectiva de ponto de fuga) que dá ênfase ao corpo 
humano, (…) a artista, não necessita da representação da figura humana para falar sobre tal.” 

523  Idem, p. 182: “Em Saunas e Banhos a luz constitui-se como metáfora do tempo (…). Ela é acontecimento, 
fenómeno, duração. A presença da luz contraposta à ausência humana (…) faz aludir àquela Natureza sublime 
que manifesta-se pela permanência e que abriga o homem no seu estado de impermanência.” 

524  Sobre James Turrell ver também o subcapítulo A Luz Natural e Artificial. 
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desenhar. Em Turrell a luz cria espaço, 525  que por sua vez é criado de propósito somente para 

a contemplar.526 É a própria experiência da existência que se oferece a sentir,527 como se fosse 

necessário à arte tomar essa função, por não já não sermos capazes de experienciar a vida, de 

contemplar o mundo.528 (Ver fig. 81 - 82). Neste aspecto aproximamo-nos de novo do texto de 

George Simmel “A Metropolis e a Vida Mental.”529 

Estes desenhos são contemplações da luz do espaço e do tempo.530 Não querem dizer 

nada,531 não têm história, tiveram tempo, formaram-se no tempo, um tempo múltiplo mas que 

agora se oferece atemporal, livre para ser recriado. A única coisa que talvez possamos dizer 

sobre estes desenhos é que eles oferecem a experiência de uma contemplação que foi sentida. 

E apenas por este facto, temos a esperança que também eles consigam fazer contemplar.532  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
525 ADCOCK, Craig – Op. cit. p.209:“(…) the space takes on its own presence rather than being simply 

“nothing” around other objects. The light gives space itself a fullness that is physically felt, and the light has 
been emptied of everything but space.” 

526  Idem, p.208-209: “Many Turrell´s spaces are contemplative in nature. (...) Turrell´s art rescues light from 
oblivion (...).” 

527 Idem,  p.208: Turrell´s art operates within a considered attention to self, within a contemplative attitude.” 
528 BUTTERFIELD, Jan – Op. cit. Citando Turrell. P.84: “I don´t want to take a photograph of Roden Crater and 

bring it back to you – nor I wish to do a painting (...) I want you to experience the effect yourself.”  
529 Ver o subcapítulo O Ambiente que Nos Rodeia, no capítulo A Percepção da Realidade.  
530 Idem, Citando Arata Isosaki referindo-se à palavra japonesa utsuroi, p. 100: “Utsuroi refers to ´the perception 

of things – things fading and growing, shadows shifting with light, space as a moment in the continual process 
of change.`” 

531 ADCOCK, Craig – Op. cit. Neste aspecto voltamos a aproximar-nos de James Turrell, quando este nos afirma 
que, p.2 “In working with light, what is really important to me is to create an experience of wordless though, 
(...).” 

532 ALBERTI, Leon Bapttista – Op. cit. Conforme Cícero, p. 77: “It happens in nature that nothing more than 
herself is found capable of things like herself, we weep with weeping, laugh with laughing, and grieve with 
grieving.” 
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4.5.  CONSIDERAÇÕES SOBRE OS VÁRIOS LOCAIS 

“(…) todo o espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa.” 

Gaston Bachelard  533 

Parece-nos importante por fim fazer algumas referências mais concretas aos próprios 

edifícios, uma espécie de pequena história do seu tempo e dos seus espaços que foram 

escolhidos para desenhar. Pretendemos assim abordar algumas particularidades destes locais e 

dos desenhos que neles foram efectuados. Voltamos no entanto a mencionar que estes 

desenhos não procuraram representar os edifícios onde foram desenhados. São apenas 

desenhos de contemplações de luz e de tempo em alguns dos seus espaços. Propositadamente 

vamos mencionar cada edifício e cada local do edifício, pela mesma ordem em que são 

apresentadas as fotografias dos desenhos destes espaços, no segundo volume deste trabalho. 

Possibilitamos assim uma leitura conjunta destes textos e dos desenhos correspondentes. 

 

4.5.1.  A Igreja de São Domingos - Rossio, Lisboa  

Desenhos A1, A2, A3 

 Este é um espaço marcado pelo tempo. A Igreja de S. Domingos que originalmente 

fazia parte de um convento com o mesmo nome, foi construída no século XIII.534 Esta igreja, 

ao longo de vários séculos, foi sofrendo diversas calamidades, nomeadamente terramotos, 

inundações e incêndios. Este edifício ao longo do tempo também foi albergando inúmeras 

histórias e vidas.535 Em 1755, o grande terramoto de Lisboa e o incêndio que lhe sucedeu, 

destruíram praticamente este edifício,536 e a igreja teve de ser quase totalmente reconstruída.537 

                                                 
533 BACHELARD, Gaston – Op. cit. p. 25. 
534 “Em 1241, foi fundado por D. Sancho II, no campo da Corredoura, arrabalde da cidade de Lisboa. A sua 

construção terminou em 1259.” [consult. 10 Jan. 2013]. Disponível em WWW. 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=1457992. Para mais informações consultar este endereço electrónico do 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

535 CANAS, José Fernando – A Igreja de S. Domingos de Lisboa: Renascer das Cinzas. p. 69: “Daqui saíam em 
procissão os condenados às fogueiras da Inquisição, sediada no vizinho Palácio dos Estaus, erguido no local 
actualmente ocupado pelo Teatro D. Maria II.”  

536 BRÉE, M. M. de – A Igreja e Convento de São Domingos de Lisboa. Referindo-se ao terramoto de 1755, p. 
58: “O corpo da Igreja do convento de s. Domingos desabou completamente, salvando-se apenas a capela 
principal. Muita gente morreu na nave.” 

537 “A reconstrução esteve a cargo de Carlos Mardel e Manuel Caetano de Sousa.” [consult. 10 Jan. 2013]. 
Disponível em WWW. http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=1457992. 
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Em 1959, a igreja (existindo já sem o convento),538 sofre de novo um enorme incêndio de que 

ainda hoje podemos observar marcas.539 A obra de recuperação só ficou concluída em 1995-

96.540  

 Neste edifício foram escolhidos três locais para desenhar. Os desenhos foram 

elaborados sempre com a Igreja a funcionar. Havia sons, música, cânticos, missas, 

movimentos de muitas pessoas e os seus ruídos em eco, pequenas conversas que 

continuamente se aproximavam e distanciavam perdidas entre outros sons ou absorvidas pelo 

silêncio denso do espaço. Havia o som das velas: o trocar ritmado das velas gastas e dos seus 

suportes queimados, que se iam amontoando dentro de um saco de plástico, câmara de 

ressonância. Havia o cheiro a queimado de velas e fósforos e, por vezes, do próprio suporte 

das velas de plástico que por descuido ardia no espaço. As velas encontravam-se numa espécie 

de mesas em rampa, cheias de suportes plásticos vermelhos, onde se acendiam imensos 

minúsculos pontos de luz cintilantes no espaço. Velas cheias de promessas, pedidos, desejos e 

agradecimentos de muitas vidas. O espaço, os sons e os cheiros sentiam-se ao desenhar, mas 

também se sentia quem o habitava. Além dos movimentos da vida presente, conseguia-se 

sentir de forma bem intensa o tempo do espaço. Não era o tempo passado de um incêndio com 

algumas dezenas de anos que se observava. O que se sentia olhando para aquelas enormes 

superfícies de pedra desventradas, era o tempo secular da própria existência do espaço. Um 

tempo imenso que era propiciado sentir pela própria ruína do espaço.  

 O primeiro local escolhido para desenhar foi junto à entrada da Igreja, olhando para a 

parede da nave com janelas no topo. Nesta primeira série de desenhos (A1), optou-se por 

utilizar carvão vegetal e um papel com uma cor que parecia queimada. Os próprios materiais 

escolhidos lembravam o fogo, o incêndio e a ruína do espaço. Porém o papel utilizado revelou-

se totalmente inapropriado ao uso do carvão, pois desagregava-se no próprio acto de desenhar. 

Esta adversidade acabou por ser aceite, mais por uma questão conceptual. O próprio desenho, 

conseguia assim criar mais uma analogia com a ruína do espaço, pois incorporava também a 

“ruína” do papel. Os desenhos deste local foram os únicos que demoraram mais tempo. Foram 

necessários pelo menos dois dias para captar a luz e as sombras devido à própria complexidade 

                                                 
538 BRÉE, M. M. de – Op. cit. Referindo-se ao ano de 1830, p. 64: “Neste ano, com a instauração do regime 

liberal veio a extinção das ordens religiosas por imposição do Estado, viram-se espoliadas dos bens que lhe 
pertenciam. (…) O convento foi vendido e os proprietários abriram três novas ruas em seu lugar.” 

539 CANAS, José Fernando – Op. cit. p. 69: “Destruída por um incêndio em Agosto de 1959, o seu interior viria a 
ser objecto de uma limpeza, conservando-se e valorizando-se a ruína.” 

540 Idem, p. 70. 
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dos elementos arquitectónicos do espaço.541 Este local foi também o único neste trabalho em 

que se desenhou no meio das pessoas, dos visitantes da igreja. As pessoas aproximavam-se, 

paravam, perguntavam, comentavam, olhavam, contemplavam o desenho mas ainda mais o 

que estava a ser desenhado. Por vezes, por breves e longos minutos, ficavam parados a olhar 

repetidamente uma coisa e outra. 

 O coro alto foi o local escolhido para serem desenhadas as outras duas séries de 

desenhos desta Igreja. O coro alto é uma espécie de plataforma suspensa a meio da fachada 

principal (pelo seu interior), e é um espaço que não tem acesso ao público. Neste enorme 

espaço flutuante, foi possível ter uma espécie “ateliê privado,” com mesas e bancos, onde 

ecoavam ampliados os vários sons do espaço. Também neste local, os cheiros da combustão 

que se elevavam no ar eram sentidos de maneira intensificada. Nestas duas séries de desenhos, 

optou-se por utilizar aguadas. Esta técnica de desenho permitia exprimir bem as formas 

desfeitas da ruína do espaço.  

A segunda série de desenhos (A2) desta igreja, captou a luz proveniente de uma 

enorme janela na fachada principal. A luz embora directa era filtrada e suavizada pelos vidros 

foscos ao entrar no espaço. Esta luz onde incidia salientava as formas disformes das pedras 

partidas talhadas pelo fogo no espaço. Mas esta luz rasante também salientava a textura das 

rachas e buracos, e das várias formas criadas por bocados de massa ausente.542 Sem nos 

mexermos estas zonas iluminadas pareciam mais próxima. Nesta série de desenhos foram 

também registadas as variações da luz em dois momentos do dia (de manhã e à tarde).  

 A terceira série de desenhos (A3) desta igreja foi também elaborada a partir do coro, 

atravessando com o olhar na diagonal o espaço, na direcção da parede oposta da nave e 

transepto da igreja. Esta série de desenhos foi alvo de uma experiência com uma câmara 

clara543 que não correu muito bem, principalmente porque a câmara clara só começou a ser 

utilizada após já terem sido elaborados alguns desenhos deste espaço. Nos primeiros desenhos 

o olhar elegeu e fixou livremente o que lhe interessou no espaço. Nos desenhos seguintes, 

utilizando a câmara clara, este procedimento não foi possível, pois esta câmara clara não 

permitia ampliar a imagem reflectida, o que originou desenhos bastante mais pequenos, mas 

                                                 
541 Normalmente só foram utilizadas duas horas para os desenhos de luz e sombra. Ver subcapítulo O Tempo 

Representado: A Duração dos Desenhos. 
542 SEDLMAYR, Hans – Op. cit. p.19-20: “Una luz existente, sea ésta natural o artificial, puede ser modificada; 

es decir “cualificada” (…) por la configuración del micro relieve de sus superficies.” 
543 “Câmara Clara – Instrumento de óptica em que suporta numa haste um prisma quadrangular com um ângulo 

recto e um ângulo de 135º, (…) permitindo obter uma imagem projectada sobre uma superfície onde se pode 
desenhar.” [consult. 14 Jan. 2013]. Disponível em WWW: http://mnmachadodecastro.imc-ip.pt/pt-
PT/coleccoes/glossario/ContentDetail.aspx?id=815 
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que abarcavam uma maior área do espaço. Os desenhos acabaram por ficar muito diferentes 

uns dos outros, e decidimos não incluir esta série de desenhos no trabalho. Porém a título de 

curiosidade e para ilustrar o que referimos, mostraremos dois desenhos desta série, um 

recorrendo à câmara clara e outro não, de modo a poderem ser comparados. 

 

4.5.2.  O Palácio Nacional de Mafra - Mafra 

Desenhos B1, B2, B3 

Este enorme edifício que engloba uma Basílica, foi construído544 graças a uma 

promessa pessoal do rei D. João V,545 e teve como principal arquitecto o alemão João 

Frederico Ludwig (ou Ludovici).546 O Palácio ficou concluído no ano de 1750, o ano da morte 

do seu rei mecenas. O edifício tem um espaço imenso, misterioso, labiríntico, com inúmeras 

salas espaçosas que se sucedem interminavelmente umas às outras. É um espaço de construção 

maciça, cheio de pedras que pesam toneladas e onde a luz vai actuar de forma misteriosa. É 

também um edifício com inúmeros outros espaços inesperados e incalculáveis passagens quase 

secretas.547 Neste edifício existe uma sala com uma meridiana548 mas também outros elementos 

relacionados com a luz e o tempo.549  

                                                 
544 GAMA, Luís Filipe Marques da – Palácio Nacional de Mafra: Roteiro. p.18: “Em Julho de 1729, 

trabalhavam em Mafra 47.836 homens e no ano seguinte chegaram a 52.000, dos quais 45.000 eram operários 
e 7.000 soldados.” 

545 Idem, p. 11: “Segundo reza a tradição e confirmam as mais antigas «Memórias» dos cronistas, a origem da 
construção do Monumento de Mafra prende-se com o cumprimento de um voto que o Rei D. João V terá feito 
a Deus, com intuito de obter sucessão régia e talvez simultaneamente de se curar de uma grave enfermidade.” 

546 Idem, Embora o concurso da obra fosse ganho pelo arquitecto Ludovici, p. 15:,“Segundo tudo indica, «o 
plano» definitivo da Real obra de Mafra não foi da sua autoria, mas antes terá sido delineado em Roma, sob as 
directivas do Marquês de Fontes e com o apoio de insignes arquitectos italianos (Carlos Gimac, Carlos 
Fontana, Tomazzo Mattey, Filipe  Juvara e Antonio Canevari). Tal não obsta, que o famoso arquitecto 
Ludovici tivesse sido o seu construtor e o seu engenheiro, pois a ele se deve a direcção e construção do 
grandioso monumento.” 

547 “Em pedra lioz da região, ocupa 38.000 m2, com 1.200 divisões, 4.700 portas e janelas e 156 escadas, 
magnificência apenas tornada possível pelo afluxo de ouro do Brasil.” [consult. 10 Jan. 2013]. Disponível em 
WWW: http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/museus_palacios/ContentDetail.aspx?id=1125 

548 SILVA, C. Marciano – Note on the Mafra Meridiana. p. 43“The meridian line is engraved on a strip of marble 
embedded in the ceramics floor. It is about nine meters long and would have had a gnomon about four meters 
high. It appears to have been built in the middle of the eighteenth century.” 

549 Existe um relógio de pedra solar na cobertura do edifício, e dois relógios nas torres dos carrilhões. Existem 
ainda três salas, por cima transepto e abside, quase totalmente preenchidas por máquinas gigantescas com 
mecanismos elevatórios que parecem ter sido desenhadas por Leonardo da Vinci. Estes máquinas tinham a 
função de elevar os pesados lustres da Basílica, elevando simbolicamente a luz durante as celebrações. Cf. 
visitas efectuadas ao Palácio de Mafra e informações do Director do Palácio, Dr. Mário Pereira. 
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 Neste edifício foram escolhidos três locais para desenhar em redor da Basílica, em 

espaços que normalmente não estão acessíveis ao público. Estes espaços amplos, que se 

sucedem e encadeiam uns nos outros, são extremamente depurados e de uma enorme beleza. 

São espaços em que o tecto é abobadado e revestido com uma argamassa de cal. Têm paredes 

e chão em pedra mármore maciça, e normalmente têm várias entradas directas e indirectas de 

luz natural. Estes espaços desabitados e vazios, aparentemente sem nenhuma função, enchem-

se de tempo e tornam-se atemporais. São espaços que têm como único habitante a luz natural 

que neles actua ao longo do tempo sem quase ninguém ver.550 A luz desta arquitectura barroca 

é misteriosa, vem directamente do exterior, em formas escavadas nas paredes espessas e 

maciças. Mas também vem proveniente de outros espaços que lhe estão adjacentes.551 Os 

espaços nunca são fechados, interligam-se sempre a outros espaços, reforçando o aspecto 

labiríntico que já referimos.  Em todos estes os locais, os desenhos foram elaborados no chão.  

 O local escolhido para a primeira série de desenhos (B1), era um “sala” enorme que se 

encontra por cima da nave da Basílica e que dá acesso ao zimbório. É um espaço inusual, 

totalmente abobadado, onde não existem paredes; a própria abóbada do tecto intercepta o 

plano curvo do chão, que corresponde ao cimo da abóbada do tecto da Basílica. Este é um 

espaço relativamente baixo, com uma série de janelas laterais abertas na espessa abóbada rente 

ao chão. Os desenhos desta série foram elaborados a grafite sobre um papel não muito 

apropriado de gravura.552 

 Quando se iniciou esta série de desenhos no Outono, o espaço era demasiado escuro. 

Teve que se optar por desenhar junto a uma das janelas, num local tão baixo que não se cabia 

em pé. Olhava-se para o lado oposto da abóbada, e para as suas aberturas de entrada de luz 

directa que se anunciavam escavadas na superfície. A luz proveniente das janelas opostas era 

reflectida entre as janelas verdadeiras, na superfície da abóbada. De todos os locais que foram 

escolhidos para desenhar neste trabalho, este foi sem dúvida o que variava mais a sua 

luminosidade geral ao longo das estações do ano. No Outono e Inverno a meio do espaço, 

estávamos envoltos numa penumbra. Na Primavera e Verão o espaço tornava-se luminoso. 

Infelizmente esta série de desenhos não revelou grandemente estas mudanças observadas na 

                                                 
550 Neste aspecto estes espaços em muito se assemelham aos espaços interiores de Saunas e Banhos, de Adriana 

Varejão. Só que neste caso os espaços são reais. Ver a este respeito o subcapítulo Desenhos Entre a Luz e a 
Sombra: Contemplar a Luz. 

551 PORTOGHESI, Paolo – Light and Modern Architecture. In PORTOGHESI, Paolo; MIYAKE, Richi - Light 
and Space: Modern Architecture. “Baroque architecture, (…) is an architecture in which light is a central 
concern. The control of light, the calibration of its effects increasingly became the product of an extremely 
refined technique fusing incident and reflected light in the same spatial scenario.” 

552 Ver também Considerações Sobre as Técnicas Utilizadas. 
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luminosidade geral do espaço; principalmente devido à adaptação relativamente rápida dos 

olhos à luminosidade ambiente.553 

 Para a segunda série de desenhos (B2), foram escolhidas as galerias laterais (elevadas) 

da Basílica. Estas galerias são compostas por salas de planta octogonal, que se sucedem umas 

às outras, de um lado e outro da nave da Basílica. Estes são espaços em espelho, fruto de uma 

simetria barroca, em que a luz entra por janelas que dão directamente para o exterior, mas 

também por outros vãos diametralmente opostos que recebem a luz que atravessa a Basílica. 

Estas salas estão interligadas umas às outras por grandes pórticos de pedra sem porta, que 

enfatizam a profundidade do espaço pela sua repetida sucessão. Nesta série de desenhos, as 

salas são registadas de um e outro lado da Basílica, permitindo que estes desenhos 

acompanhem o efeito de espelho do espaço. Nestes desenhos foram também registadas as 

variações da hora do dia, de manhã e à tarde. Eram nestes dois momentos que se registavam 

ambas as galerias (a Norte e a Sul). Estes desenhos misturam tempos, mas também misturam 

espaços. Nestes desenhos foi utilizado carvão vegetal. 

 O espaço escolhido para a terceira série de desenhos (B3), localizou-se numa espécie 

de corredor à volta do transepto, que vinha na continuação das salas octogonais da série de 

desenhos anteriores. Neste espaço estreito, optou-se por olhar para uma abertura tipo janela, 

que se encontrava em frente a uma verdadeira janela que dava directamente para o exterior. 

Esta abertura permitia observar o início do zimbório e o tecto abobadado da Basílica. Este é o 

único desenho deste edifício que revela onde estamos, ao entrar no espaço interior da Basílica. 

Este foi um desenho extremamente demorado, tanto na perspectiva como depois nas 

aguadas,554 devido principalmente à complexidade do espaço e das suas superfícies. 

 

4.5.3.  O Edifício da Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa 

Desenhos C1, C2, C3 

Este edifício é um interior com exterior. Os espaços do edifício abrem-se para o jardim, 

para pátios ajardinados, para espaços exteriores de coberturas, terraços, através de enormes 

                                                 
553 A adaptação natural e involuntária do nosso sistema visual à luminosidade ambiente foi recorrente em todos os 

espaços desenhados, porém neste local foi sentida de maneira mais notória. A este respeito ver também o 
subcapítulo Desenhos Entre a Luz e a Sombra: Contemplar a Mudança. 

554 Como já referimos normalmente demorava-se no máximo duas horas para elaborar o desenho da luz e sombra. 
Porém neste espaço por vezes foram utilizadas quase três horas. Este facto aumentou ainda a mistura de 
tempos e luzes justapostos que normalmente são observados em todos estes desenhos. A este respeito ver 
também o subcapítulo Desenhos Entre Lua e Sombra: Desenhar a Luz e a Sombra. 
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janelas.555 O espaço é “simultaneamente requintado e austero, paradoxalmente luxuoso e 

essencial.”556 Este é um edifício com uma área enorme,557 que assume e disfarça a sua 

monumentalidade,558 construído num antigo parque existente no centro da cidade de Lisboa.559 

Este edifício, concluído em 1969, alberga um museu, auditórios, biblioteca, salas para diversas 

actividades, galeria de exposições e serviços administrativos. Foi da autoria dos arquitectos 

Alberto Pessoa, Ruy Athouguia e Pedro Cid. Neste edifício colaboram muitos outros 

artistas,560 nomeadamente Daciano da Costa,561 e Gonçalo Ribeiro Telles nos jardins.  

Neste edifício é complicado desenhar o interior sem o exterior. As grandes janelas com 

enormes superfícies de vidro, mostram-nos os vários espaços adjacentes exteriores, mas 

também captam inúmeros reflexos que se misturam no espaço. 

 O primeiro local escolhido para esta série de desenhos (C1) foi um átrio, com um pátio 

interior ajardinado, junto às salas dos congressos. Nesta série de desenhos observamos uma 

das esquinas do pátio, mas também o interior alcatifado com paredes de madeira e betão. O 

que se revelou ao longo do tempo mais surpreendente neste espaço, foram os reflexos que 

observamos num dos vidros das janelas. Aqui a vista exterior do jardim e do próprio pátio 

mistura-se com a vista interior de um corredor com um sofá. Este jogo de reflexos e 

transparências altera-se ao longo do tempo, é este jogo que nos dá o tempo. Para estes 

desenhos utilizou-se apenas lápis de grafite. 

                                                 
555 TOSTÕES, Ana – A Arquitectura como Imagem: Gulbenkian. In TOSTÕES, Ana [et al.]- Sede e Museu 

Gulbenkian : a arquitectura dos anos 60 : ensaios. p.39: “Testemunho de um trabalho colectivo único no 
nosso país, em que a solução arquitectónica, localização e funcionamento do próprio edifício se ligam 
intimamente ao parque através de uma continuidade entre os espaços exteriores e interiores «feita de 
equilíbrio e harmonia».” 

556 Idem, p.40. 
557 Idem, p.37: “O conjunto da Sede e Museu distribui-se por diversos pisos também subterrâneos numa área total 

de 64 mil metros quadrados dos quais apenas pouco mais de um terço, cerca de 25 mil metros quadrados, 
emergem à superfície.” 

558 Idem,  p.24: “(…) é na procura de um novo conceito de monumentalidade que reside um dos aspectos mais 
inovadores desta obra.” 

559 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Fundação Calouste Gulbenkian: Inauguração do Museu, 
Biblioteca e demais Instalações Culturais. “Os edifícios da Sede e Museu da Fundação situam-se em parte do 
antigo Parque de Santa Gertrudes, hoje denominado Parque Calouste Gulbenkian, e cuja área é de 7 hectares.” 

560 Idem, “Nos arranjos interiores colaboraram os decoradores Eduardo Anahory, Daciano da Costa e Rogério 
Ribeiro. Integradas no conjunto dos edifícios encontram-se numerosas obras de arte – pintura, escultura, 
tapeçaria, cerâmica, etc. – especialmente encomendadas pela Fundação aos artistas plásticos (…).”  

561 TOSTÕES, Ana – A Arquitectura como Imagem: Gulbenkian. In TOSTÕES, Ana [et al.]- Op. cit. p.40: “(…) 
a arquitectura de interiores foi entendida como disciplina integradora e valorizadora do sentido da própria 
arquitectura. Como Daciano da Costa justamente referiu, os equipamentos criados para a Gulbenkian, 
correspondem a um prolongamento da arquitectura.” 



105 

 

A segunda série de desenhos (C2) foi elaborada no Salão Nobre, olhando um pátio 

exterior aberto, com o “pavimento” com plantas e água. Neste desenho mais uma vez é 

captada a luz reflectida nos vidros das janelas, que nos mostra a entrada do museu e a sua 

escadaria. Para este desenho utilizou-se apenas tinta da china e uma esponja. Registou-se a luz 

em duas alturas do dia, de manhã e à tarde. 

O terceiro local escolhido para a série de desenhos (C3), foi uma sala situada no topo 

do edifício, que servia para refeições. Esta sala tinha uma luz muito constante ao longo do ano 

devido a uma parede totalmente envidraçada virada a Noroeste. Nos desenhos regista-se a 

vista de uma pequena janela Nordeste, que permite ver o terraço e um pequeno espelho de 

água. Como a luz do espaço é muito constante ao longo do ano as variações são observadas 

pela janela, nas sombras do terraço, mas também na vegetação. 

 

4.5.4.  A Casa da Rua das Gáveas - Lisboa 

Desenhos D1, D2, D3 

Este pequeno prédio construído nas traseiras de um edifício pombalino no final do séc. 

XIX, foi alvo de uma remodelação para habitação em 2000-2002. O edifício encontrava-se em 

bastante mau estado, tendo a intervenção readaptado os usos, mas também muitos dos motivos 

arquitectónicos existentes de uma forma depurada, reinterpretando janelas, bandeiras, aduelas, 

rodapés, frestas, etc. 

 Foi neste edifício, renovado562 e vivido pelo próprio desenhador, que se recorreu à 

fotografia como meio para depois desenhar os seus espaços. A fotografia permitiu criar 

distância, de uma realidade demasiado presente,563 mas também possibilitou reinventar, 

reinterpretar e analisar as inúmeras contemplações de luz vivenciadas ao longo dos anos neste 

espaço. Nestes desenhos o espaço torna-se propositadamente mais abstracto. São 

seleccionados pequenos pormenores junto a janelas e portas onde a luz vai actuar. Estes 

desenhos tornam-se também atemporais. Não estão sujeitos a um dia escolhido para se 

desenhar, mas a muitos momentos instantâneos espalhados aleatoriamente no tempo. Estes 

momentos intencionalmente captados são ditados pela luz, mas também pela vontade de a 

contemplar.  

                                                 
562 O projecto de remodelação é da autoria dos arquitectos Sara Antunes e Mário Ferreira. 
563 Sobre o uso da fotografia no processo de elaboração destes desenhos ver também o subcapítulo O Desenho e o 

Espaço.  
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Ao recorrermos à fotografia conseguimos registar um tempo atemporal,564 o tempo de 

um breve instante quase sem tempo,565 mas também um tempo que se torna perpetuamente 

sempre o mesmo. A fotografia cria outros tempos. E estas imagens fugazes depois de 

seleccionadas, podem ser calmamente analisadas e reinterpretadas, com outro e noutro tempo, 

durante o acto de desenhar. À captação instantânea sobrepõe-se a contemplação 

propositadamente lenta do desenho. Já não estamos sujeitos ao tempo e à mudança, possuímos 

uma imagem imutável do espaço, da luz e do tempo. Os desenhos elaborados a partir de 

fotografia, demoram muito mais tempo a serem elaborados do que os que foram feitos a partir 

da observação directa da realidade. Além das variações de luz captadas no período diurno, 

alguns destes desenhos registaram também a luz artificial do período nocturno. Esta é uma luz 

encenada, atemporal, que nos apresenta o espaço numa indefinição de tempo a que chamamos 

noite, uma qualquer noite. 

O local escolhido para a primeira série de desenhos (D1), situa-se nas águas-furtadas 

do edifício, mais precisamente enquadrando um canto interior de uma trapeira.566 Este desenho 

regista também a luz artificial actuando no período nocturno.  

A segunda série de desenhos (D2), situa-se num local de passagem, observando a luz 

proveniente de uma fresta na parede,567 que se adivinha no espaço. Foi nesta série de desenhos 

que a luz mais conseguiu surpreender neste edifício. Depois de anos a contemplar a luz desta 

fresta no espaço, conseguiu-se por duas vezes observar uma luz totalmente inesperada. Estes 

desenhos possibilitaram contemplar uma luz nunca antes vista.  

A terceira série de desenhos (D3), regista um espaço existente entre três bandeiras de 

porta,568 um espaço de ninguém, onde luz actua dando protagonismo ao espaço. É a luz de um 

palco iluminado que nunca habitamos, enquadrado por aduelas, com a possibilidade de ser 

visto de vários ângulos. Nesta série de desenhos registamos também o período nocturno, pois 

este espaço tem uma enorme beleza com a actuação da luz artificial. Nesta série de desenhos 

utilizamos o carvão vegetal. E se por um lado a fotografia limita em muito as tonalidades que 

                                                 
564 AUMONT, Jacques – Op. cit. p. 146: “(…) a imagem fotográfica tem uma essência, que é ser uma 

«alucinação verdadeira», «embalsamar» e revelar o real em todos os seus aspectos, incluindo os temporais.” 
565 VINCI, Leonardo da – The Nootebooks... (op. cit.). p.202: “An instant has no time. Time is made by the 

movement of the instant, and instants are the boundaries of time.” 
566 Cf. DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA: Academia das Ciências de 

Lisboa. “Trapeira (…) 2. Janela ou abertura no telhado para deixar entrar ar e luz; postigo de água furtada.” 
567 Idem, “Fresta (…) 1. Abertura muito estreita na parede, para deixar passar a luz e o ar. 2. Janela alta e muito 

estreita.” 
568 Idem, “Bandeira (…) 6. Caixilho envidraçado que encima as portas ou janelas e que serve para dar claridade 

ao aposento, quando os batentes estão fechados.”  
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podem ser observadas,569 por outro possibilita um tempo que permite a exploração do traço no 

próprio acto de desenhar. 

 

4.6.  CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TÉCNICAS UTILIZADAS 

Por último vamos fazer uma breve referência às técnicas de desenho utilizadas. Nos 

desenhos dos vários espaços foram utilizadas várias técnicas, vários tipos de papel, vários 

formatos.570 De um modo geral os formatos de papel e as técnicas utilizadas tiveram que se 

adaptar à mobilidade requerida, ou seja tinham que permitir ser facilmente transportados para 

os próprios locais onde se ia desenhar repetidamente ao longo do ano. Mas muitos destes 

locais não tinham propriamente uma mesa e uma cadeira para desenhar, por vezes os desenhos 

eram elaborados no chão ou em cima de algum suporte que se utilizava para o efeito. Os 

formatos e técnicas também tiveram que se adaptar aos espaços e às suas condições. 

Não há muito a dizer sobre as técnicas. Não se quis utilizar uma só, embora esta opção 

permitisse desenvolvê-la mais aprofundadamente. Achou-se mais interessante utilizar várias 

técnicas, e várias técnicas em vários espaços de um mesmo edifício. Pretendeu-se assim testar 

se os espaços representados de um mesmo edifício conseguiam ter algumas analogias, mesmo 

variando todo o seu tipo de registo: técnica, papel e formato. Além disso, como já referimos, 

interessava-nos dotar cada série de desenhos de um mesmo espaço de uma certa 

particularidade, que assim podia ser reforçada pela técnica utilizada, pela folha e formato 

escolhidos. Se utilizássemos só uma técnica, ou só um tipo de folha ou só um tipo de formato, 

estaríamos a reforçar a unidade de todos os desenhos. Se por um lado esta opção permitia 

garantir o anonimato de cada desenho e espaço (que até podem ser desejados), por outro 

destruía a intenção fragmentada de todo este trabalho: vários tempos (várias horas do dia, 

várias estações do ano), vários edifícios, vários espaços. É assim que podemos acrescentar: 

várias técnicas, várias folhas, vários formatos.  

 Nestes desenhos utilizou-se grafite, carvão natural, tinta da china, e aguadas de aguarela 

líquida concentrada e tinta da china. As folhas utilizadas como suporte, eram de várias 

qualidades, de gramagem igual ou superior a 200g/m2, com vários formatos, que por vezes 

eram cortadas de propósito para o efeito. 

                                                 
569 LOOMIS, Andrew – Figure Drawing. For all It´s Worth. p.81: “There are many things you can learn from 

photographs if you use them intelligently. Remember, however, that the range of light to dark is much greater 
in the eye than in pigment.” 

570  Ver também o subcapítulo O Desenho e o Espaço. 
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Para os desenhos a grafite utilizaram-se lápis de grafite, mas em algumas zonas do 

desenho também foram utilizadas minas grossas de grafite. Utilizaram-se várias durezas desde 

2H, HB ou F até 6B. Nas barras de carvão natural foram também utilizadas três durezas H, 

HB, B. Em alguns desenhos a carvão por vezes utilizou-se esfuminho e borracha de pão. As 

minas de grafite (HB ou F) ou as barras de carvão (H), mais duras, foram utilizadas para o 

desenho da perspectiva. Era também com estas minas que se iniciava o desenho das sombras 

mais claras. Por vezes em alguns desenhos a grafite, em certas sombras muito claras eram 

utilizadas ainda as durezas 2H, H. As minas de grafite e as barras de carvão mais macias iam 

progressivamente sendo utilizadas conforme o desenho começava a registar sombras mais 

escuras. A partir do meio do desenho, em caso de necessidade, também se iam misturando 

minas de grafite ou barras carvão mais duras para sombrear, corrigir, uniformizar superfícies. 

O tipo de papel utilizado para o desenho a carvão de um dos espaços não foi apropriado. 

O papel desagregava-se à medida que se ia repetidamente friccionando as barras de carvão. 

Porém, como já explicámos, por questões conceptuais, este papel continuou a ser 

propositadamente utilizado nos desenhos deste espaço.571 No entanto após esta experiência, 

teve-se o cuidado de utilizar um papel mais resistente nos desenhos a carvão de outros 

espaços. Gostaríamos ainda de referir, que num dos espaços, para um desenho a grafite, foi 

escolhido, por questões estéticas, um papel normalmente utilizado para gravura. Ao desenhar, 

este papel parecia absorver a grafite e a sua superfície era demasiado mole ao toque do lápis, 

requeria uma certa habituação. Porém, manteve-se este papel nos restantes desenhos deste 

espaço, talvez apenas por este não se ter revelado totalmente desapropriado.  

Nos desenhos a tinta da china, o desenho de perspectiva foi sempre elaborado a lápis de 

grafite HB ou B, com muito pouca pressão. Depois o registo da luz/sombra foi executado 

somente com uma esponja que se embebia em tinta da china. As várias gradações de tons eram 

conseguidas devido à esponja ter com mais ou menos tinta. Mas também devido às diversas 

intensidades de pressão entre a esponja e o papel, e à repetida sobreposição de tinta, da 

esponja com tinta sobre as diversas zonas do desenho. Esta técnica foi a mais vulnerável ao 

tempo. As esponjas de graxa que inicialmente eram utilizadas desapareceram do mercado, o 

que interferiu imenso com a execução dos desenhos. Foram comprados vários tipos de 

esponjas, algumas em bruto, que eram cortadas e montadas sobre pequenas peças de madeira, 

fazendo pequenos utensílios para desenhar. A subtileza da mancha começou a ser conseguida 

                                                 
571 Ver o subcapítulo Considerações Sobre os Vários Locais: A Igreja de São Domingos, Rossio, Lisboa. 
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com muito esforço. Alguns desenhos acabaram por revelar a inevitável mudança de 

instrumentos de desenho bem como a adaptabilidade aos mesmos. 

Nos desenhos elaborados com aguadas,572 foi propositadamente utilizado um papel mais 

pesado de 300g/m2, com alguma textura. Nestes desenhos, a perspectiva era também 

elaborada ao de leve, com lápis de grafite HB ou B. Após o desenho da perspectiva se dar por 

terminado, eram preparados vários recipientes com água. À água destes recipientes juntavam-

se pequenas porções de tinta de aguarela concentrada e tinta da china, medidas com um pincel, 

que originavam aguadas de vários tons de cinzento. Ao longo do tempo, optou-se por utilizar 

um maior número de frascos de aguarela concentrada de vários tons de cinzento. Por fim 

deixou-se mesmo de utilizar a tinta da china. Ao longo do tempo, esta pequena alteração na 

elaboração das aguadas, permitiu criar um maior rigor e constância na paleta de tons criados 

para elaboração dos vários desenhos. Este foi um factor relevante, devido ao carácter 

repetitivo destes desenhos. 

Gostaríamos ainda de aludir ao processo de desenho em que se recorreu à fotografia.573 

Nestes desenhos ao contrário de todos os outros, a fotografia foi captando diversos momentos 

instantâneos que posteriormente foram seleccionados para desenhar. Estas fotografias digitais, 

depois impressas em papel transparente, eram depois projectadas na parede, com auxílio de 

um projector. Eram estas imagens de luz que serviam de base aos desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
572 “Lavis : Manière d'exécuter ou de colorier un dessin avec de l'encre de Chine ou toute autre couleur délayée 

dans de l'eau. (…) Exécuté en une seule teinte, c'est le lavis en camaïeu. En Extrême-Orient, le lavis est une 

technique picturale (…). Apparue vers le Xe s., celle-ci permit, par la délicatesse de ses nuances, 
l'introduction des valeurs aériennes dans la peinture chinoise.”[consult. 18 Dez. 2012]. Disponível em 
WWW : http : //www.larouse.fr/archives/peinture/page/687. 

573 Este processo apenas foi utilizado nos desenhos de um dos edifícios. Ver também Considerações Sobre os 
Vários Locais: A Casa da Rua das Gáveas, Lisboa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Todas as distâncias no tempo e no espaço estão a diminuir. (...) No entanto, a abolição 

frenética de todas as distâncias não traz a proximidade: pois a proximidade não consiste na 

curteza da distância. (...) A distância curta não é, em si mesma, proximidade. Nem é o 

afastamento a distância grande.” 

Martin Heidegger 574 

 

Todo este trabalho foi um encontro com o mundo. Procurou-se a essência dos espaços,575 

mas encontrou-se o infinito da experiência.576 Mas a experiência revelou-se infinita, não só 

porque a luz que observamos no mundo é sempre única e irrepetível, ou porque o tempo nunca 

é o mesmo. Esta experiência revelou-se infinita porque nos dispusemos a senti-la como tal,577 

contemplando a mutabilidade do mundo que não se esgota em tempo algum. 578    

Neste trabalho procurou-se essencialmente ver e dar a ver, mas também questionar a 

maneira como se vê. À primeira vista, tanto as variações observadas no espaço como nos 

próprios desenhos parecem todas iguais. É necessário olhar novamente, iniciando um processo 

de aprofundamento. Indaga-se com o olhar as pequenas mudanças subtis, quase indizíveis, que 

se observam. São mudanças que apenas podem ser apreendidas por um acto voluntário e 

intencional. O acto de ver torna-se contemplativo e sentido, um acto aprofundado da 

percepção que permite estar mais próximo do mundo. A contemplação enche a alma, pára o 

tempo (entendido aqui como o tempo cronológico, mas também mental), cria-se um momento 

de tempo suspenso. 

                                                 
574 HEIDEGGER, Martin – Poetry, Language, Thought. p. 165: “All distances in time and space are shrinking. 

(...) Yet the frantic abolition of all distances brings no nearness; for nearness does not consist in shortness of 
distance. (...) Short distance is not in itself nearness. Nor is great distance remoteness.” 

575 CHAMISSO, Adelbert Von  – Op. cit. p. 32. “Que importância tem a sombra, amigo, / Para este mundo 
desalmado e baço / Lhe dar tanto valor? / Aqui te digo, / E a sageza de uma vida te deixo: / Muitos tomaram a 
sombra pela essência, / E agora vêem que a sombra é evanescência.”  

576 DERRIDA, Jaques; SPIRE, Antoine – Para… (op. cit). p.16: “O que conta é a trajectória, o caminho, a 
travessia, numa palavra a experiência. A experiência é então o método, não um sistema de regras ou normas 
técnicas para supervisionar uma experimentação, mas o caminho enquanto está a ser feito, a abrir a via (via 
rupta).” 

577 RAMOS, Miguel Ángel – Leonardo da Vinci. In VINCI, Leonardo da – Tratado… (op. cit.). p. 36: “La mente 
que experimenta capta perceptiva y sensionalmente los contenidos del mundo, pero no de una forma pasiva, 
sino abriendo la posibilidad de su modificación. Se aleja de la imanência de las presencias abriéndose al 
misterio de los cambios.” 

578 Idem, p. 37: “Los fenómenos nunca se agotan, siempre se disponen a una nueva interpretación, a una 
consideración de relacionalidad creadora.” 
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Nestes desenhos, ao ser restringida a experiência,579 esta acabou por revelar-se mais 

ampla e profunda. Ao ser repetida sempre uma mesma observação, foi necessário um maior 

esforço de concentração e indagação para contemplar a mudança. Ao ser restringida a 

experiência esta acabou por abrir-se ao mundo e revelar o infinito que contém. 

Parece-nos de extrema importância haver experiências profundas numa sociedade onde 

tudo é abundantemente dado e experimentado sem grande significado. Vemos infinitas 

imagens distantes ou próximas, que se tornam indiferentemente sem distância.580 Estamos 

próximos mas sempre distantes da experiência do mundo. E “apesar de todas as conquistas 

das distâncias a proximidade das coisas permanece ausente.”581 

A experiência do desenho implica estar mais próximo, ver o mundo de outra maneira, 

experimentar a realidade de uma forma inusual.582 Abre-nos ao mundo, a experienciar o mundo 

na sua encantadora mutabilidade. Cada forma deforma-se, enche-se de luz e sombra e a 

realidade altera-se misteriosamente perante o nosso olhar. Cada instante torna-se único, 

unicamente sentido e experimentado, completo e total. O tempo torna-se totalmente presente.  

“No desenho lidamos com a verdade sem quaisquer subterfúgios (...). Não pelo acto de 

desenhar em si mesmo, uma técnica que pode ser dominada como qualquer outra, mas porque 

esta envolve comparativamente mais riscos; por um lado, vai despudoradamente até ao 

âmago das coisas, mas por outro, vai às maiores profundezas da alma do artista. Serve de 

território para explorar tanto o interior como o exterior. Deixa a realidade despida e a 

tremer. (...) Purifica tudo até ao seu grau máximo.” 583 

Nestes desenhos é de extrema importância o tempo de apreensão, como enriquecedor da 

percepção e da experiência do mundo. O tempo como instigador dos sentidos escondidos, que 

só se revelam com o desenrolar das horas, dos dias e dos meses. A experiência destes 

                                                 
579 E aqui referimo-nos a uma restrição num sentido muito amplo que pode abarcar o próprio tema tratado 

(espaços interiores, normalmente fechados onde a luz actua ao longo do tempo), ou a repetição de um mesmo 
desenho ao longo do tempo sem variar o ponto de vista, ou os desenhos registarem apenas a luz a preto e 
branco. 

580 HEIDEGGER, Martin – Op. cit. p. 166: “What is happening here when, as a result of abolition of great 
distances, everything is equally far and equally near? (...) Everything gets lumped together into uniform 
distancelessness.” 

581 Ibidem:  “It shows itself and hides itself in the way in which everything presences, namely, in fact that despite 
all conquest of distances the nearness of things remain absence.” 

582 MERLEAU-PONTY, M. – Phenomenology… (op. cit.). p. XX: “True philosophy consists in relearning to 
look at the world, (...)” 

583 CALVO SERRALLER, Francisco  – The Drawings of Antonio López García. In LÓPEZ GARCÍA, Antonio; 
CALVO SERRALLER, Francisco – Op. cit. p. 38. 
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desenhos foi adensada pelo tempo e por todas as percepções anteriores de uma mesma coisa 

que sempre se revela de forma diferente. A repetição enriqueceu a experiência. 

Estes desenhos estão cheios de luz e tempo. Têm um tempo cheio de diálogo, mas um 

diálogo quase abstracto,584 de quem contempla, de quem desenha. Há pequenas formas que 

aparecem, há tonalidades que se alteram ligeiramente, há pequenas texturas que começam a 

emergir, há uma sombra que se pronuncia, um contraste que se altera. O desenho permite e 

desenvolve um diálogo com a realidade, não uma realidade fugaz, mas uma realidade que se 

quer sentir na sua densidade e mutabilidade infinita.585 Cada desenho contém muitas luzes e 

muitos tempos. Estes são essencialmente desenhos de contemplações da luz e do tempo no 

espaço que também contemplam a mudança. 

 

“Quando o mundo deixa de ser um palco para as esperanças pessoais, aspirações e 

desejos, e nos erguemos diante dele como criaturas livres, cheias de admiração, perguntas, e 

contemplação, entramos no campo da arte e da ciência.” 

Albert Einstein 586 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
584 MORANDI, Giorgio – Giorgio Morandi / Edouard Roditi. In MONTEBELLO, Philippe [et. al.] – Morandi 

1890-1964. p. 354: “I believe that nothing can be more abstract, more unreal, that what we actually see.” 
585 JUDD, Donald – Op. cit.  p. 26: “All experience, large or small, involves feeling; all thought involves feeling. 

All feeling is based on experience which involves thought.” 
586 Cit. por MIRACCO, Renato – Nothing is more abstract than reality. In MONTEBELLO, Philipe [et. al.] – 

Op. cit. p.295. 
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ANEXO 

 

 

OS LUGARES  

(Notas sobre um trabalho em curso) 587 

 

 

Em 1969, escolhi em Paris, 12 lugares (ruas, praças, cruzamentos, uma passagem 

coberta), onde eu, ou já vivi, ou aos quais estou ligado por recordações singulares. 

Decidi escrever, todos os meses, uma descrição de dois destes lugares. Uma das 

descrições é feita no próprio local e pretende-se que seja o mais neutra possível: sentado num 

café, ou andando pela rua, com um caderno e uma caneta na mão,  esforço-me por descrever 

as casas, as lojas, as pessoas que vou encontrando, os anúncios, e todos os detalhes que 

chamam a minha atenção. A outra descrição é feita num local diferente do lugar escolhido: 

esforço-me então por descrever o lugar de memória, e de evocar, a seu propósito, todas as 

recordações que me vêm à mente, quer seja de acontecimentos que aí se tenham desenrolado, 

quer seja de pessoas que eu aí tenha encontrado. Quando estas descrições estão terminadas, 

coloco-as num envelope que selo com cera. Em várias ocasiões faço-me acompanhar aos 

lugares descritos de um amigo (ou amiga) fotógrafo que, livremente, ou de acordo com 

indicações minhas, tiram fotografias, que eu logo guardo sem ver (à excepção de uma) nos 

envelopes correspondentes. Já me sucedeu igualmente, guardar nestes envelopes diversos 

artigos, susceptíveis mais tarde de constituir  prova, por exemplo, bilhetes de metro, ou 

recibos, ou bilhetes de cinema, ou folhetos, etc. 

Cada ano recomeço estas descrições, tendo o cuidado, graças a um algoritmo que já 

referi anteriormente (bi-quadrado latino ortogonal, desta vez com base 12), em primeiro lugar 

de descrever cada um destes lugares num mês diferente do ano, em segundo lugar, de nunca 

descrever no mesmo mês o mesmo par de lugares. 

Este projecto, não muito diferente de uma «bomba do tempo», durará portanto doze 

anos, até que todos os lugares tenham sido descritos duas vezes, por doze vezes. O ano 

passado, por estar demasiado preocupado com a rodagem de «um homem que dorme» (no qual 

aparecem, para mais, a maior parte destes lugares), saltei o ano de 73, e será portanto somente 

em 1981 que estarei em posse (se entretanto não me atrasar novamente) dos 288 textos 

                                                 
587 PEREC, Georges - Espèces d’espaces. Paris: Éditions Galilée, 1974. p.76-77. 
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resultantes desta experiência. Saberei então se valeu a pena. Na realidade, o que espero dela, 

não é nada mais do que o registo de um processo de envelhecimento triplo: o dos próprios 

lugares, o das minhas memórias, e o da minha escrita.  
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