
conseguidos permitiram a
elaboração de Sucessivas
hipóteses mediante as quais
foram se abrindo novos campos
dteerffhecimentos teóricos

explicando e confirmando
procedimentos considerados
primitivos mais que os
conhecimentos mais atualizados

de hoje permitem reconhecer
serem portadores de um grande
poder intuitivo

por Leopold Rodés

Dando continuidade ao Ensaio

Histórico elaborado sob o título

Desenhos e Pinturas 1 Elementos
Lineares o presente trabalho
focaliza os diferentes e sucessivos

rnateriais que foram
satisfatoriamentemente utilizados pelo
homem ao longo da história
corno suporte físico tanto para a
elaboração dos elementos lineares
e coloridos que constituem os
seus desenhos e pinturas como
para sua conservação sob umas
condições ambientais que na
maioria das vezes mostraram ser
desfavoráveis

SUPORTES PARA REPRESENTAÇÃO
GRÁFICA E SUA CONCEITUAÇÃO

A palavra suporte significa
o que sustenta por baixo
Obviamente existe uma

interface entre o que é suportado
e o que suporta por baixo é
nesta área de fronteira onde

entram em jogo diversas
interações físicoquímicas tais
corno flexibilidade rigidez
textura superficial porosidade
elasticidade resistência aos
impactos sendo conveniente ter
presente sua própria cor a
estabilidade dimensional assim
comosuairiéreiaeneutralidade

com relação aos corantes das
tintas e a maior ou menor

adesão entre as próprias
partículas coloridas dificultando
ou facilitando seu arranque para
a subseqüente deposição na
superfície do substrato

Obviamente o suporte
material para desenhos eou
pinturas deve apresentar
características adequadas para
um bom desempenho funcional
Estas características são

determinadas pelas diferentes
interações entre por um lado a
superfície do suporte usado a
estrutura física interna e a

composição química dos
materiais do próprio suporte e
por outro as características dos
produtos cuja textura permite
traçar o desenho ou pintar
sobre o suporte escolhido

Existe um grande número de
combinações entre os diferentes
materiais que compõem os
suportes cujo uso foi
consagrado pela história A partir
de uma listagem das
combinações usadas mais
freqüentemente pode ser
facilmente elaborado um

conjunto de características que
representem um comum
denominador de conveniências

cuja validade ficou comprovada
pela experiência prática
acumulada pelo antigo e teimoso
método de tentar e errar até

acertar Os resultados assim

TEXTURA SUPERFICIAL

Com relação à superfície do
suporte ela deve apresentar uma
estrutura porosa que permita a
penetração do líquido que
mantém dissolvidas ou em

suspensão as substâncias
destinadas a tingir a superfície
do suporte Ou depositando urna
camada fina de pigmentos
coloridos dar origem ao
necessário contraste entre os

corantes superpostos pelos
traços do desenho e a cor
uniforme da superfície ainda
virgem Esta porosidade porém
deve ser conseguida dentro de
uma faixa que vai desde um
fechamento quase que completo
dos capilares superficiais e
internos impermeabilidade
específica até uma absorção
generalizada pelos feixes de
fibras entrelaçadas que formam
o suporte Evidentemente os
suportes para desenho precisam
apresentar uma orografia
superficial suficientemente
irregular para atuar como lixa
com relação aos produtos usados
para traçar os elementos lineares
dos desenhos assim como uma

subseqüente coloração
diferenciada dos espaços
delineados A função de lixa
do suporte é conseguida
mediante uma rugosidade que
permita destacar por abrasão
uma quantidade de pigmento
diretamente proporcional ao
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TÉCNICAS MAIS USADAS VISANDO OTIMIZAR A FUNÇÃO DOS SUPORTES

Suporte Estrutura do material Tratamento técnico Exemplo

Rochas cavernas Compacta Alisamento mecânico superficial Pinturas rupestres

Monoiitos Compacta Alisamento mecânico superficial Menires obeliscos

Metais Compacta Recobrmento sólido superficial Esmaltes

Construções Compacta descontínua Alisamento mecânico superficial
revestimento poroso uniforme

Paredes

Colunas

Madeiras Porosa lmpregnação alisamento superficial
revestimento poroso

Painéis

Peles maiores Porosa Depilação curtimento alisamento
Impregnação impermeabilizante

Couros

Pele de cordeiro Porosa depilação limpeza alisamento
Curtimento revestimento poroso Pergaminho

Pêlos fibras protêicas Soltos Entrelaçamento mecânico forçado
mediante apisoamento Feltro

Fibras celulósicas Soltas Entrelaçamento mecânico por
superposição e prensado Papéis

Papel Porosa com Impregnação com cola vegetal
fibras entrelaçadas ou animal recobrimento de camada

porosa alisamento superficial suporte de papel

Fios de fibras vegetais Entrelaçadas Pano formado pelo tecido de fios Suporte de
ou animais tratamento revestimento superficial tela

esforço realizado pela mão do
artista ao deslizar o preparado
colorido destinado a desenhar
ou colorir

Para elaborar seus desenhos e

pinturas os artistas se servem de
substâncias corantes sólidas
finamente moídas visando sua
aglomeração em produtos de
formatos diversos que visam
facilitar sua aplicação Os
materiais coloridos podem
também ser aplicados na forma
de suspensões liquidas contendo
substâncias espessantes que
aumentando a viscosidade da

fase líquida continua retardam a
sedimentação das partículas
finamente dispersas A cor
branca resulta da soma de todas

as cores carregadas pela luz e os
materiais coloridos são o

resultado de fenômenos de

absürção ou reflexão parcial de
algum dos componentes da luz
branca a negrura decorrente da
ausência de luz gerando
sombreados e coloridos diversos

em diferentes tonalidades

cinzentas que ao diferenciar as
sucessivas profundidades de
planos superpostos determinara
valores tridimensionais às

representações num único plana
As dispersões de materiais
corantes e suas misturas podem
ser aplicadas corna rumada
superficial uniformemente
colorida sobre o suporte No
desenho ou pintura elaborados
coai pigmentos muito
transparentes a cor desta
camada básica faz sentir a

transparência das pigmentos
usados Pode também ser
deixada em evidência mediante

sulcos abertos mecanicamente

nas camadas superiores que
deixam ao descoberto a

coloração da canada básica
inicial

IMPORTÂNCIA DA POROSIDADE

Sem pretender ser exclusiva a
listagem de suportes apresentada
no quadro acima ajuda a
visualizar as características

principais que determinaram sua
funcionalidade nas sucessivas

etapas históricas por eles
atravessadas

No quadra acima fica
evidente a importância dada á
porosidade dos suportes que nele
são listados entre os duais tanto
o papel coma a tela merecem um
especial destaque pelo seu uso
continuado e amplamente
difundido no intuito de sustentar
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o registro manuscrito do
pensamento mediante símbolos
gráficos inteligíveis ou de acolher
representações gráficas mais
artísticas portadoras de
mensagens conceitualmente
abstratas e pelo caráter
subliminar dos seus símbolos

gráficos respectivamente
exemplificados pelos desenhos e
pinturas Por isso estes suportes
serão tratados seguidamente com
maior detalhe

SUPORTE PAPEL E

SUAS CARACTERíSTICAS

0 papel temse visto
consagrado como suporte ideal
para receber os traços lineares
que configuram os esboços de
uma obra pictórica subseqüente
Durante muito tempo foi um
suporte muito conveniente para
registrar a palavra manuscrita e
para sua multiplicação mediante
cópias também manuscritas
Após o invento de Gutenberg os
papéis da época souberam
adaptar suas características para
atender satisfatoriamente as
exigências da revolucionária
inovação tecnológica que a
impressão representou na época
Ao permitir um grande aumento
na produtividade na cópia de
material escrito conseguiu
maior difusão das cópias
impressas para beneficiar um
número crescente de indivíduos

alfabetizados

A flexibilidade de uma

produção artesã e doméstica das
manufaturas iniciais foi sendo
gradualmente substituída por
uma produção com
características mais rígidas sob a
influência de uma nova

estruturação setorial em
decorrência de uma sólida

agremiação dos produtores
individuais 0 aparecimento dos
grêmios propiciou uma
interação que aumentou junto

com a capacidade extraordinária
de observação já existente um
intenso mimetismo

tecnológico ao ponto de ser
conseguida uma qualidade de
papel surpreendentemente
uniforme principalmente se
tivermos presente que as
características dos papéis visam
otimizar a interação entre o
papel e o que por ele deve ser
sustentado

Desde o início da sua

elaboração manual os papéis
apresentaram irregularidades na
superfície destinada a receber a
escrita ou os desenhos A

abrasividade desta superfície
deve ser a convenientemente

adequada para arrancar as
partículas dos pigmentos
compactados propositadamente
meiosoltos para serem
deixados configurando os traços
que compõem os desenhos No
entanto a orografia superficial
do papel dificultava a
continuidade dos traços
demandada pelos símbolos
logogrãficos da escrita
conseguida idealmente POT um
suave deslizar da caneta ao

depositar sua tinta sobre o papel
Os grandes responsáveis pela

irregularidade superficial dos
papéis primitivos foram os fios
que configuravam as peneiras
retentoras das fibras nos moldes

ou formas destinadas a elaborar

as folhas de papel 0 problema
foi contornado inicialmente
mediante uma camada de

acabamento superficial cuja
aplicação permitia o deslizar
suave e contínuo da caneta sobre

o suporte da escrita tão sonhado
pelos escribas e copistas Mais
tarde com o aprimoramento
dimensional dos fios metálicos

mediante as trefiladeiras

mecânicas os pontusais e os
corondéis fizeram sentir mais

discretamente sua presença 0

fato de ficarem evidenciadas as

marcas do avergoado quando os
papéis eram examinados na
contraluz inspirou o
desenvolvimento e

aperfeiçoamento das filigranas
marcasdágua inovadoras que
aparecem com crescente
freqüência ao longo dos séculos
XIV XV e XVI nos quais as
manufaturas papeleiras já
estabelecidas na Europa central
precisaram de muito cuidado e
capricho para poder enfrentar a
acirrada competição dos
moinhos italianos

Mais recentemente aparecem
os gradientes de opacidade
causados por diferenças
propositadamente obtidas na
espessura da folha de papel
mediante concavidades na

superfície de uma peneira de fios
metálicos finamente entretecidos
sendo que as profundidades das
depressões e suas respectivas
localizações na peneira
dependem de onde é desejado
um nível de opacidade
determinada para conseguir a
reprodução da imagem visada
Estas marcas dágua mais
modernas representando efígies
ou escudos mediante o uso de

meiotom de opacidade são de
grande utilidade para dificultar a
duplicação de papéis de
segurança como cédulas e selos
entre outros Para uma boa

representação destas marcas
dágua foi conveniente
desenvolver papéis de maior
uniformidade na sua espessura o
que levou a conseguir maior
lisura superficial assim
preparando o caminho dos
papéis destinados a serem
recobertos com camadas sensíveis

visando a reprodução fotográfica
Os papéis preferidos para

pintura aquarelada são os feitos à
mão pela superfície suavemente
rugosa que apresentam Parte do
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brilho das aquarelas é devido ao
brilho do próprio papel em áreas
deixadas sem tinta

CARACTERÍSTICAS DOS
SUPORTES DE TELA

Materialmente a tela é um
tecido formado por dois tipos de
fios os da trama que levados por
uma lançadora cruzam entre os
fios da urdidura de forma

alternada para com eles se
entrelaçar perpendicularmente
assim fechando a superfície do
pano de tecido produzido

0 entrelaçamento apertado
dos diversos fios usados vai

formando um tecido de

comprimento e largura
convenientemente variável e de

pouca espessura apresentando
inúmeras utilidades que
dependem das dimensões e
características físicas dos fios que
a compõem do maior ou menor
fechamento e do aperto e força
nos seus entrelaçamentos do seu
dimensionamento estrutural e
principalmente do acabamento
dado à sua superfície

As telas são preparadas para
receber uma camada de

acabamento que
essencialmente consiste numa
mistura à base de carbonato de

cálcio ligado com cascína ou
outra cola adequada para após
sua aplicação oferecer uma
superfície com uma porosidade
uniformemente conflável

Freqüentemente uma segunda
camada de branco de chumbo

era aplicada sobre a primeira
Para que um tecido possa ser

considerado tela deve ser
esticado convenientemente
utilizando uma moldura

mediante a qual ela é mantida
sob uma tensão constante que
permite manter sua superfície
num único plano Se não for
assim mantida a tela não é mais
do que um tecido fofo e solto

cedendo a qualquer pressão ou
tração formando dobras e ou
rugas que dificultam a elaboração
de traços e desenhos na sua
superfície posicionada de forma
irregular e imprevisivelmente
flácida Uma vez fixada a tela
numa moldura ou chassis de

dimensões e robustez adequada a
tela apresenta urna solidez e
rigidez artificial que a torna mais
vantajosa que o papel quando
não é conveniente a macia

flexibilidade que este último
apresenta normalmente 0
chassis assegura a continuidade
das tensões aplicadas na tela 0
linho apresenta vantagens sobre
outras fibras vegetais no que diz
respeito à resistência mecânica o
que tornou este material o
preferido para telas a serem
pintadas com tintas a óleo

PRINCIPAIS DIFERENÇAS
ENTRE PAPEL E TELA

Ao comparar o papel com a
tela logo é percebido o contraste
existente entre a flexibilidade a
leveza e a translucidez do papel
a rigidez o peso e a opacidade da
tela esticada numa moldura

As fibras vegetais
são uni ponto de
partida comum para a
manufatura tanto de

papéis como para a
preparação dos fios
usados na tecelagem
das telas

Tradicionalmente
estas fibras eram e
ainda são retiradas
de plantas de ciclo
curto anual a
maioria das vezes
tais como cânhamo
linho algodão sisal ramí entre
outras muitas Cada uma destas

plantas fornece fibras celulósicas
diferenciadas pelas respectivas
dimensões morfológicas
característica que permite

escolher as mais adequadas para
usos específicos Ultimamente o
aumento da demanda que levou
à industrialização dos processos
produtivos propiciou o
aparecimento de fibras
celulósicas de madeiras

procedentes de coníferas e de
folhosas árvores que passaram a
ser plantadas apesar do seu ciclo
florestal ser bem mais longo que
o das plantas anuais e
processadas para fabricar papel
Cl uso em quantidade crescente
destas fibras melhorou
substancialmente o
conhecimento sobre a sua

composição tornando possívp11 a
partir de madeira a obtenção de
fibras celulósicas muito

semelhantes às procedentes de
plantas anuais cultivadas com
finalidades têxteis Também

tornou possível a produção de
fibras artificiais de acetato de

celulose cuja fiação e
subseqüente tecelagem
propiciaram boas alternativas
modernas para as telas
tradicionais

As diferenças básicas entre os
dois materiais são decorrentes

dos tratamentos e

manipulações
diferentes pelos
quais eles precisam
passar para
conseguir reunir as
características

adequadas à função
específica de um
suporte destinado a
acolher conservar ou
preservar a visão
artística de uma

situação objetiva
instantânea e

simultaneamente registrar uma
interpretação essencialmente
subjetiva do contexto espaço
temporal no qual o objeto e o
momento representado devem ser
inseridos
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