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Exposição de Desenhos de Artur Ramos

Artur Ramos nasceu em Aveiro em 1966. Licenciou-se em Pintura na 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2001 obteve o 
grau de Mestre em Estética e filosofia da Arte pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. Em 2007 doutorou-se em Desenho pela 
Faculdade de Belas-Artes da mesma Universidade, onde exerce funções de 
docente desde 1995. Tem mantido uma constante investigação em torno 
do Retrato e do Auto-retrato, temas abordados nas suas teses de mestrado, 
O Auto-retrato ou a Reversibilidade do Rosto, e de doutoramento, Retrato: o 
Desenho da Presença. A representação da figura humana, desde as questões 
anatómicas até ao domínio da fisionomia passando pela identidade e 
idealização, tem sido um alvo constante da sua investigação.

ARTUR RAMOS

z

O que não viu a morte, carvão, 100x70cm, 2022 (esq.). No incorporal, carvão, 
100x70cm, 2022 (dir.). Na Emanação, carvão, 100x70cm, 2022 (capa).
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Estes desenhos são o resultado de uma incursão pelos difíceis terrenos 
que encontram no homem exterior o homem interior. Reinventar, 
pelo desenho, a fisionomia de um homem superior é um desafio 
verdadeiramente  ardiloso. Foi com uma determinação impulsionada pela 
barbárie dos nossos dias que nasceram estes desenhos.

Os textos que acompanham esta exposição são de artistas que pensam e 
executam o desenho e que ligados por diversos modos ao estranho mundo 
plotiniano dão um precioso contributo para compreendermos a razão 
destes desenhos.

A contemplação do vazio, carvão, 100x70cm, 2022 (esq.). A contemplação do 
informe, carvão, 100x70cm, 2022 (dir.).

PRÓLOGO
Por Prof. Dr. Artur Ramos
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A essência efémera do corpo contrasta com a imortalidade do desenho, 
assumindo um caráter intemporal num confronto com o tempo presente 
fugidio. Neste sentido, o desenho é gradualmente construído em diferentes 
tempos, num espaço entre a memória e o esquecimento, o traço e o 
arrependimento, a vida e a morte. As sombras vão fugindo continuamente 
à medida que as modelamos no papel, surgindo luz onde momentos antes 
repousava uma sombra inquieta. Este desvanecimento das sombras lembra 
a transitoriedade e mutabilidade do tempo, simbolizando uma sensação de 
nitidez e ambiguidade transmitidas pelo carvão. Também o desassossego 
e o mistério são elementos cativantes, representando fragmentos sob 
diferentes condições de obscuridade, com detalhes perdidos ou disfarçados 
no claro/escuro. Não é de admirar que, em 1873, Allongé tenha declarado 
a superioridade da mancha esfumada do carvão na transmissão da verdade 
ao interpretar formas da natureza.

Os desenhos de Artur Ramos são familiares a todos estes conceitos, sendo 
por muitas vezes no olhar onde recai o maior impacto. Faz uma certa alusão 
a Francisco de Assis Rodrigues, que em 1875 descrevia os olhos como “(…) 
duas luzes do corpo e duas janelas da alma, pelas quaes se deixam ver as 
paixões e afectos de que ella se acha dominada. São por isso a parte mais 
essencial da belleza do corpo”. Além disso, a imaginação e a fantasia não 
estão ausentes, associadas a uma noção de desenho inacabado, vivo e 
movimentado, com uma sucessão de concavidades e convexidades rítmicas. 
A liberdade artística e a expressão gráfica são enriquecidas pelas teorias 
de proporção e pela concordância entre as partes do corpo, alcançando a 
harmonia como um todo segundo a tradição de Francisco de Holanda. A 
própria escolha da pose, assumindo um grau variável de desequilíbrio na 
simetria, transmite uma ideia de graciosidade e força da figura humana.

Por fim, não ficamos indiferentes à evocação das formas barrocas da 
estatuária da escola de Mafra, impregnadas de um intenso dramatismo e 
carga emocional, alcançado através do domínio do claro/escuro. O gesto e 
as formas inesperadas transmitem vida e despertam o interesse, revelando 

O DESASSOSSEGO DAS SOMBRAS
Por Gabriela Torres1
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nas palavras de Machado de Castro “(…) vivamente com toda a energia, 
na fysionomia, gestos, e accionado das figuras, as paixões, e internos 
movimentos d’Alma; para que os Espectadores se encantem (…)”.

Na fulguração, carvão, 100x70cm, 2022 (esq. sup.). Na conversão, carvão, 
100x70cm, 2022 (dir. sup.). Na Contemplação, carvão, 100x70cm, 2022 (esq. 
inf.). Na degradação, carvão, 100x70cm, 2022 (dir. inf.). 



vii

Exposição de Desenhos de Artur Ramos

Fruto das suas recentes investigações em desenho, Artur Ramos realiza 
uma releitura das facetas e essências do filósofo Plotino. Com uma linguagem 
delicada e despojada de excessos desnecessários, o traço de Ramos evoca 
retratos imaginários que possuem uma vitalidade intrinsecamente humana. 
Mais do que representar, Ramos apresenta múltiplas faces que contemplam 
e complementam-se, completando um conjunto que é pensamento e criação. 

Como um escultor, Ramos extrai lenta e ritmicamente a forma da 
matéria. Neste elaborado processo, o carvão escava o branco do papel à 
procura, não apenas de uma forma, mas e sim de uma essência. Estamos 
diante de uma série contundente e modesta, que exala sem impor-se a 
essência deste sábio de quem pouco conhecemos a fisionomia, tão apenas a 
filosofia. Num diálogo entre luz, sombra, forma e vazio, Ramos aproxima-
nos ao pensamento deste helenístico em torno da matéria, do belo e do 
eterno. Cada desenho coloca o espectador frente a um súbito relâmpago 
que nos abre espaços para ver novas realidades, revelando retratos que 
recortam o chão da existência. Da luz emana a sombra, do visível surge 
o invisível. Ramos coloca-nos, assim, diante de uma primeira questão: se 
uma face não projeta sombra, como pode haver nela substância?

Segundo o próprio filósofo, não existe oposição entre o pensamento e a 
contemplação por um lado, e a ação e a prática por outro. Tudo na natureza 
deseja contemplar. A mesma produção, a mesma ação, é uma contemplação. 
Todas as ações tendem à contemplação e são elas mesmas contemplação. 
Produzir é produzir uma forma; ou seja, preenchê-la de contemplação. Os 
desenhos em Ramos são, portanto, ação e contemplação. Traços desenhados 
que, como as Enéadas, abrem para um conjunto de retratos que nos 
estendem ao aroma do que seria a verdadeira filosofia de Plotino: a filosofia 
da contemplação e da estranha beleza de estar vivo. 

TRAÇOS EM AÇÃO,
RETRATOS EM CONTEMPLAÇÃO

Por Grazielle Portella2
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Plotino, F. (1949). El alma, la belleza y la contemplación: Selección de las Éneadas. 
Buenos Aires, Argentina: Austral.
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Pergunte-se livremente:
Que desenhos são estes? De que tratam? Qual a sua origem? Para onde 

olham?
E leia-se o início do poema Ulisses, de Fernando Pessoa:

O mytho é o nada que é tudo.
O mesmo sol que abre os céus
É um mytho brilhante e mudo — 
O corpo morto de Deus,
Vivo e desnudo.

Houve alguém que ousou escrever sobre as origens, um tempo anterior 
ao nosso e, por isso mesmo, arriscou-se por territórios desconhecidos. Não 
sabemos exatamente quem foi, mas conhecemos os textos que chegaram 
até nós e a que povo pertenceram, à tribo de Judá, com mentalidade semita 
e herança cultural mesopotâmica. Os textos, esses, são famosos e ficaram 
organizados em cinquenta capítulos num pequeno livro de setenta e quatro 
páginas chamado Génesis, o primeiro da bíblia. É lá que encontramos 
várias narrativas corajosas sobre os tempos míticos em que “o nada é tudo”.

Os textos que sobreviveram aos séculos não são exatamente os originais, 
mas cópias de cópias de cópias. Umas feitas por observação direta, outras 
por narrativa oral. A sua história aproxima-se à do desenho. Não apenas 
porque se desenharam caracteres hebraicos, mas pela importância que 
ganharam nas sociedades. São mitos sobre as origens, olham para trás, para 
um lugar que os filósofos gregos chamaram de ἀρχή (Arché), ou seja, o 
momento do fundamento, o lugar de onde tudo deriva. Contudo, se o 
texto de Plínio sobre a origem do Desenho data do século I d.C., o dos 
Génesis agrega tradições que remontam ao século XIII a.C. e vão até ao 
V da mesma era. São textos respeitáveis, impressionantes e incontornáveis. 
Precisamos deles para nos lembrarmos que o nosso tempo não é o Tempo. 
As suas narrativas querem ir mais longe do que a vista alcança e ser mais do 

ENTRE O MITO E A HISTÓRIA
Por Mário Linhares3
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que as palavras conseguem dizer. 
Os desenhos de Artur Ramos parecem apontar para esse lugar das 

origens não ficando exatamente lá. Enraizam-se na Arché, no fundamento 
unificador, nas bases não só do desenho mas também da humanidade. São 
rostos plausíveis, reconhecíveis, universais, intemporais. E sobre essa linha 
mais extensa que a nossa finitude, o autor bíblico também se debruçou, 
socorrendo-se de um artifício narrativo para se referir à intemporalidade: 
o longo tempo de vida dos patriarcas. Passo a explicar, se as divindades 
eram eternas e a humanidade finita, de condição mortal, teria então de 
existir uma transição entre esse tempo mitológico das origens e o tempo 
presente. Entram aqui em cena as figuras dos patriarcas que, não sendo 
eternos como os deuses, vivem mais que a restante humanidade. Têm um 
tempo único e ampliado que atinge séculos, mas que não deixa de ser 
intermédio e finito. Preenchem um espaço de transição entre o Mito e a 
História, lembrando também uma das necessidades eternas do desenho, a 
transição entre o claro e o escuro.

Ainda quanto à intemporalidade, valeria a pena indagar: qual o tempo 
de vida de um desenho? Não só de sobrevivência material, mas também 
conceptual. Interessante esta questão, mas sem espaço nesta reflexão. 
Coloque-se então outra de aparente inutilidade e mais curta resolução: pode 
o desenho apelar aos territórios míticos? Assumamos por breves momentos 
que os desenhos de Artur Ramos se referem aos patriarcas bíblicos. Que 
transição entre os tempos remotos passados e a contemporaneidade 
queremos ter? A pergunta que faziam aos descendentes dos patriarcas era 
simples: «quem é o vosso Deus?» E a resposta era ainda mais simples: «É o 
Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob.» 
(Vaz, 1999, p. 128). E isto prevaleceu durante séculos, marcando ainda 
hoje a nossa herança cultural e social de um Deus único que nos coloca 
a todos como numa linhagem familiar. Se as figuras que Artur Ramos 
desenhou apelarem aos patriarcas, então elas são um convite a pensar o 
nosso tempo a cem, duzentos, trezentos ou mesmo novecentos anos, o 
tempo que o narrador bíblico ousou escrever como referência temporal 
a quem pisa territórios fundamentais, a Arché. Talvez hoje estejamos 
demasiado presos a viver o momento, o carpe diem de origem romana e 
pouco preocupados com um tempo maior que o nosso, o da mente semita 
mesopotâmica que atravessa gerações sem perder a linhagem. 

Voltemos a Fernando Pessoa e ao último verso do poema Nevoeiro:
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Ninguém sabe que coisa quer.
Ninguém conhece que alma tem,
Nem o que é mal nem o que é bem.
(Que ânsia distante perto chora?)
Tudo é incerto e derradeiro.
Tudo é disperso, nada é inteiro.
Ó Portugal, hoje és nevoeiro…

Pessoa, F. (2020). Mensagem. Porto, 
Portugal: Book Cover Editora (original 
publicado em 1934)
Vaz, A. (1999). A imagem do Deus de Israel. 
In H. N. Galvão (Org.), Em Nome de Deus 
Pai (pp. 105-190). Edições Didaskalia

1  Gabriela Torres (n. 1984) é doutoranda em Belas Artes (FBAUL). A sua tese 
tem o título O claro/escuro na representação do corpo: entre a interpretação do 
desenho e a literalidade da fotografia.

2   Grazielle Portella (n. 1989) é doutoranda em Belas Artes (FBAUL). Na 
sua tese elabora uma reflexão sobre práticas contemplativas no desenho 
contemporâneo, num contexto de uma sociedade afetada por uma crescente 
aceleração, produtividade e conectividade. A sua investigação intitula-se Slow 
Drawing: o papel do desenho para uma via contemplativa.

3  Mário Linhares (n. 1980) é doutorando em Belas Artes (FBAUL), procura 
encontrar os novos caminhos que unem a prática do Desenho à Teologia. A sua 
investigação intitula-se O Espiritual no Desenho - dos textos bíblicos ao desenho 
quotidiano.

Aquele que reconhece a luz, carvão, 
100x70cm, 2022.


