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3.23 Sementeira de luz 
Joana Maria Pimentel Batel* 

 
Abstract. In 2008, Portuguese artist Francisco Tropa held two performances at the 
opening of his exhibition entitled Tesouros Submersos do Antigo Egipto. The artist 
threw sand on a wooden grid and limestone rock blocks. When removing or moving them, 
all what was left was the drawing. The process, the elements, the image bring out issues 
around the artistic practice and its origins. It is important, therefore, to understand how 
these works rediscover the origin of drawing. 
Keywords: Drawing, land, origin.  

 
Resumo. Em 2008, o artista português Francisco Tropa realizou duas performances na 
inauguração da exposição Tesouros Submersos do Antigo Egipto. Nelas, o artista jogou 
areia sobre escantilhões de madeira e blocos de calcário. Ao retirá-los ou movê-los sobrou o 
desenho.O processo, os elementos, a imagem trazem à tona as aporias da prática artística e 
desde logo as suas fiundações. Interessa pois, compreender como estas obras redescobrem as 
origens do desenho. 
Palavras-chave: Desenho, terra, origem.  

 
Introdução  
No preciso momento em que o homem tem consciência de que 

passando o dedo na areia demarca um espaço de que essa linha é 
fronteira, um universo de formas abre-se. Aliás, as formas afloram 
porque a abstracção do mundo, enquanto única relação possível com 
este, ganha contornos físicos. O desenho é então um gesto fundador, 
na medida em que marca irreversivelmente a relação de posse da 
natureza pelo homem.  

O que se pretende nesta comunicação é explorar as múltiplas 
leituras de três desenhos de Francisco Tropa e compreender o gesto 
do desenho, não apenas como inscrição mas também como raíz do 
mundo.  

Francisco Tropa nasceu em Lisboa em 1968. Fez o plano de 
estudos do Ar.Co e frequentou ainda o Royal College of Arts em 
Londres e o Kunstakademie de Munique. Em 1998, representou 
Portugal na Bienal de São Paulo, em conjunto com a artista Lourdes 
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Castro. Entre várias exposições individuais e colectivas destaca-se a 
exposição L'Orage no Centro de Arte Moderna José de Azeredo 
Perdigão, em 2003.  

Cedo revelou uma abordagem distante de uma certa imagética que 
marcou a geração de 90, apresentando uma proposta singular em volta 
de uma certa magia do mundo. 

 
1. Tesouros submersos 
 
…na realidade, o mundo é um túmulo em que os tempos se afundam e de onde 
ressurgem como asfódelos. Existe aí a semente e a colheita, e Orfeu vive em cada 
historiador. (Jünger, 1989, p.96) 

 
Na inauguração da exposição Tesouros Submersos do Antigo Egipto, no 

espaço Chiado 8 em Lisboa, Francisco Tropa realizou duas 
performances de que resultaram quatro desenhos. Na primeira acção, o 
artista coloca sobre um pano preto de feltro, uma espécie de 
escantilhão em madeira. Sobre ele atira areia que guardara num balde e 
retira a grelha (Figura 1). De seguida, repete o gesto com outro padrão 
(Figura 2).  

 

 

Figura 1. Sem título, de Francisco Tropa, 2008 (Pedro Tropa, 2008). 
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Figura 2. Sem título, de Francisco Tropa, 2008 (Pedro Tropa, 2008). 
 
Para a segunda performance, Francisco Tropa tinha já preparado 

um espaço cénico. De novo sobre um pano preto no chão onde se 
encontravam quatro blocos de calcário - quatro cubos – o artista 
lançou areia sobre eles; posteriormente, move os blocos fazendo-os 
rolar uma vez sobre a aresta; volta a polvilhar as pedras e volta a 
deslocá-las. Num ritmo compassado, o desenho da areia no chão vai 
ganhando uma intensidade lumínica cintilante, entre a geometria negra 
e as profundidades douradas (Figuras 3 a 5). Os primeiros três 
desenhos, que formam como que uma série, têm um padrão mais 
‘decorativo’, há uma organização rítmica ajustada ao rectângulo de 
composição, os contornos são mais definidos dado o desenho aparecer 
num só lance. Ao invés, a composição da última performance vai 
abrindo infinitamente para os lados e nos diferentes momentos em que 
Tropa lançava areia, os contornos esbatiam-se: cada lance define um 
novo território na medida em que alarga o espaço de projecção; define 
também um novo tempo que se soma aos anteriores através de 
camadas luminosas que cavam o espaço negro.  

É curioso o artista afirmar que estes desenhos se assemelham às 
‘ruínas’ de cidades remotas. Ao que resta delas: o desenho urbano, a 
planta da casa. Tropa atenta ainda para o que já lá aconteceu, quem lá 
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morou e que já não existe, mas cuja presença ainda se sente. Este 
sentimento de uma pulsão interna às coisas (sejam elas ruínas 
arqueológicas, sejam elas obras de arte) não se refere obviamente à 
história (dos acontecimentos, da representação), antes a uma existência 
silenciosa que é pressentida a partir de múltiplos indícios, partículas de 
sensações. Esta existência nunca é, por isso, percepcionada – qualquer 
imagem dela ocorre enquanto representação historiográfica dos 
acontecimentos – mas, percebida, vivida como se fôssemos atingidos 
por uma ‘onda que reflui’ de sentidos desconhecidos, que nos dilata 
como esponjas (Calvino, 2006, p.14). Há como que uma experiência 
singular das coisas que nos perturba e nos faz desejar conhecer. Nos 
desenhos de Tropa, esta sensação de uma pulsão latente advém da 
presença, ainda, da performance. Da performance como desenho, 
como inscrição: cada lance de areia transforma-se numa energia 
lumínica que traça no chão uma intensidade rítmica expressiva; a areia 
transforma-se em pigmento que ganha diferentes densidades na 
acumulação ou na dispersão. A performance, o desenho continuam 
mesmo depois de terminada a coreografia: olhar os desenhos de Tropa 
é assistir ainda ao movimento do braço, imaginar a direcção do corpo, 
o voo da areia, é aceder à acção que teve lugar face àquilo que tem lugar 
(Silva, 2004, p. 50). Ao olhar os desenhos de Tropa vive-se, uma vez 
mais, todo o gesto do desenho: a sua duração, a sua pensabilidade, a sua 
singularidade (Ibidem, 2004). Mas a imagem que o artista dá acerca da 
ruína parece relacionar algo mais. As ruínas de Tropa são vistas de 
cima, num plano aéreo; como se sobrevoássemos uma localidade e 
percebêssemos as suas linhas.  

Esta relação de verticalidade com o desenho ergue subtilmente a 
ponta de um véu: hoje, quando andamos de avião vemos bem a malha 
urbana ou os panos de cor dos campos, mas antes, só os deuses 
tinham esse privilégio. Na abóbada celeste, os deuses assistiam à 
construção do plano urbano, ao desígnio, ao desenho: os edifícios 
abriam espaços brancos no plano do chão e, a delimitá-los, viam-se 
trilhos que se cruzavam, se confundiam, rasgavam a terra em 
arabescos. No Olimpo a cidade assemelhava-se a um signo di-segnato 
para os deuses, onde geometria, simetria, escala multiplicavam os 
lugares sagrados e testemunhavam a devoção. Ora, a horizontalidade 
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do desenho parece fazer parte quer da sua feitura, quer da sua ‘ex-
posição original’ (Molder, 1999, p.18). 

 

 

Figura 3. Sem título, de Francisco Tropa, 2008 (Pedro Tropa, 2008). 
 
 

 

Figura 4. Sem título, de Francisco Tropa, 2008 (Pedro Tropa, 2008). 
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Figura 5. Sem título, de Francisco Tropa, 2008 (Pedro Tropa, 2008). 
 

Ao desenhar inclino-me sobre o plano de inscrição, para o contemplar, 
vejo-o pousado numa superfície. Esta disposição do corpo sobre o 
plano de inscrição fala não tanto da comodidade física daquele que 
desenha, mas sobretudo de uma exigência do próprio gesto. Um gesto 
que não medeia apenas, corpo e obra, antes impregna o corpo na obra. 
O gesto do desenho é, por isso, um pensamento que se faz corpo e 
que se expressa por todo ele, no olhar, nos membros, na respiração, 
nos batimentos cardíacos, marcando a imagem com uma físicalidade 
própria. Mas este pensamento que ganha existência na visibilidade da 
inscrição gráfica é marcado não só pela expressão física do corpo 
transformado pelo pensamento, como ainda pela expressão subjectiva 
desse mesmo corpo, isto é, pela expressão da relação interior desse 
corpo com o real, com a representação e com a verdade. Essas 
relações tomam forma na linguagem do desenho, nas linhas, pontos, 
cores, medidas corporais, distâncias, relações astrais, forças físicas. Por 
conseguinte, o desenho – por diferença à pintura – tem uma qualidade 
simbólica, ao formalizar uma certa condensação de sentidos, dos 
sentidos relacionais: o desenho da cidade trilhado no plano horizontal 
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da terra (remetendo para um signo) conserva uma ‘energia terrena’ 
(Ibidem, p.19), dada a relação corporal daquele que, a partir da sua 
relação (limitada) com a Terra, a desenha e, na maqueta, a contempla. 
Assim as cidades crescem à medida do homem; Tropa inclina-se sobre 
a cidade gerindo a sua malha a partir das emoções estéticas do 
movimento da dança e da aparição do desenho. Mas nesta comparação 
tudo parece ganhar contornos dilatados: a acção acontece através dos 
séculos, o desmoronamento das construções desfaz a nitidez dos 
traços, a cidade expande-se para as periferias, as épocas transformam a 
composição. Todavia, o desenho de Tropa não pretende ilustrar essa 
novela dos tempos.  

A atitude do artista está longe de querer tecer qualquer consideração 
sobre o tempo ou sobre o mundo. Mesmo que a imagem resultante da 
performance não pudesse ser outra que não aquela que resultou, isso 
não restringe a acção de Tropa a uma imagem ideal estabelecida a 
priori e consequente sentido. Isto significa, antes de mais, que não há 
uma leitura certa para estas obras, porque não existem intenções em 
fazer representar algo. Aliás é essencial à obra (à performance e ao 
desenho) que Tropa proceda desinteressadamente, circulando pelo 
espaço ao mesmo tempo que atira a areia. O corpo do artista deambula 
como que em transe, repetindo os gestos. Esta espécie de estado puro 
é o que lhe permite ver o em si do desenho. A mão que lança a areia 
está solta, vazia, liberta da tensão da mente, logo também da tensão do 
corpo; o artista preocupa-se em abstrair-se o mais possível de tudo o 
que possa interessar, para apenas 'ser' (Nicolau, 2008). Flutuando, 
como Diógenes, sobre a sua cidade, Tropa vê o desenho aparecer, aliás 
todo um mundo aparecer. O que o move é, assim, essa descoberta: 
"Nesse vazio, o artista é intimado a desaparecer ou a nascer para si 
próprio e, com ele, o mundo, não sendo o seu desenho cópia, mas 
metamorfose desse mundo." (Gil, 2005, p.220). Tropa deixa-se ir, não 
pelo acaso, mas como o xamã, numa estreita relação com todo o 
cerimonial coreográfico. No decorrer desta celebração ele irá conhecer 
o mundo, que é seu, e oferecê-lo a nós. 

A força do gesto é indissociável desse esforço de concentração, 
porém todo o movimento é leve, " (Apanhemos simplesmente um 
punhado de terra.)" (Ponge, 1996, p. 61). Os gestos de Tropa são 
gestos simples que se transformam em figuras da vida. Para as obras 
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expostas em Tesouros Submersos do Antigo Egipto, o artista deixa-se tocar 
pela terra. Pela ligação mais imediata que temos com ela: a terra é mãe. 
A ela retornamos depois de mortos, para nos tornarmos húmus e 
gerarmos alimentos aos que hão-de vir. Lançar areia equivale ao 
semear do trigo. Tropa age como o Semeador de Jean-François Millet: 
semeiam o futuro e a vida.  

A flanela preta esticada no chão é, então, um espaço de luz, um 
espaço de criação, uma clareira aberta no espaço da galeria onde Tropa 
pretende transformar a paisagem. Como um agricultor, o artista limpa 
o espaço de todas as forças que possam gangrenar a sementeira; ele 
desbrava a natureza para estabelecer um plano de criação, um espaço 
branco, uma tela. Este espaço sacrificado à natureza será o espaço da 
criação do mundo, do mundo humano; nele o homem faz proliferar os 
signos, as cidades, a vida. "O parasita humano multiplica-se, desde 
então, por esta falha de equilíbrio e, por seu lado, inunda o mundo." 
(Michel Serres, 1997, p.42). Por força da violência o homem extrai da 
natureza um espaço puro, abstracto, onde pode criar a sua própria 
natureza; uma nova paisagem, desenhada a pulso que revela a 
organização mental do homem em relação às coisas da natureza: 
primeiro, imita-a, depois, violenta-a numa tessitura rígida. Os desenhos 
de Tropa reverberam os actos originários que deram lugar à 
‘humanidade, (e) não apenas a cultura’ (Jünger, 1989, p.119). A areia 
lançada por Tropa, semeia formas: quadrados negros, figuras douradas, 
linhas, manchas, centelhas de vida.  

O desenho parece transformar-se, então, em tudo: em cidade, num 
campo de trigo e até na Via Láctea. Os grãos de areia cintilam o brilho 
das estrelas: "A terra sombria é o espelho da sementeira do céu." 
(Foucault, 1998, p.76). Mas tudo isto refere-se ainda à terra. À pulsão 
de vida que ela conforma. A imagem final é a diluição dos tempos. Do 
tempo da performance: nos jeitos da areia; do tempo da vida: o teatro 
das transformações que marcam o desenho; do próprio tempo: nos 
anos-luz.  

Todavia, os dois blocos de imagens criados nas performances não 
só se revestem de todo o tempo da acção como ainda têm uma forte 
conexão com a escultura, sejam as grelhas de madeira, sejam os blocos 
de calcário. O desenho compreende em si o movimento da dança e o 
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corpo do molde. A abertura da areia revela a forma física do decalque, 
enquanto o rasto dourado indicia a coreografia do autor.  

A maior riqueza nos Tesouros de Tropa são a percepção clara de que 
os tesouros só existem para e pelo homem. A representação, a mimésis, 
a criação são pensamentos do desenho e preciosidades incalculáveis na 
nossa relação com a natureza e na criação de mundo. 

 
Conclusão 
Os desenhos em areia, resultantes das performances de Francisco 

Tropa na exposição Tesouros Submersos do Antigo Egipto, são pedra de 
toque para uma investigação sobre a preponderância da acção gráfica 
na criação do mundo. O desenho é definitivamente um acto fundador 
das relações do homem com a natureza, sendo, desde logo, 
imprescindível para o entendimento das relações de espaço. A linha 
traçada no chão inaugura a separação de dois mundos, a saber, o da 
natureza e o do homem, que reverbará, como num jogo de espelhos, 
em todas as relações humanas. Mas o desenho não é por isso, um acto 
de cesura, de violência sobre a natureza, é antes, um acto de 
imbricação e compreensão muito profundo que irá toldar todas as 
coisas criadas pelo homem, a começar pelo próprio desenho. A partir 
dos desenhos em areia de Tropa, tenta-se compreender como o registo 
gráfico conforma todo um conhecimento, não só conceptual mas 
também vivencial que o torna singular. O desenho revela-se para além 
da representação de um pensamento, isto é, ele é o próprio 
pensamento que se pensa nas suas relações com o real, a verdade e a 
representação. Contudo, ele nunca pode deixar de estar ligado ao 
homem, porque é ele que desenha. Essa indissociabilidade estende-se 
imediatamente também à terra, à relação do homem com terra. 
Vergando-se sobre ela para traçar o dedo no pó, o homem ensina o 
corpo a desenhar. Essa será a sua posição originária, a que melhor 
serve para que matéria e espírito, corpo e desenho se dobrem um no 
outro. Esta relação de verticalidade é intuitiva e supervisionária, pois 
ao ser panorâmica tem acesso à totalidade das formas remetidas, assim, 
para signos, sinais. Contudo os desenhos de Tropa parecem 
compreender todas estas problemáticas sem dar conta. Na 
performance o artista parece errar, sendo que esse errar é a sua 
passagem para o conhecimento verdadeiro das coisas, porque implica 
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deixar-se tocar por elas e não forçá-las a um pensamento prévio sobre 
elas. Tropa, por isso, parece empreender um ritual xamânico enquanto 
semeia as sementes do desenho por vir; uma quase alegoria do labor 
agrário enquanto acto de criação. Tesouros Submersos do Antigo Egipto, 
merece uma investigação arqueológica mais apurada que traga à tona o 
que poderão ser as origens do desenho. • 
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