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Resumo 
 
O artigo aborda a poética de Darel Valença Lins nos desenhos da década de 1960 
conhecidos por cidades imaginárias ou inventadas. Analisa sob o enfoque fenomenológico 
de Merleau-Ponty e de Bachelard a conciliação entre gestualidade e imaginação, as 
possibilidades expressivas do ato de desenhar e o sentido de transubjetividade que 
repercutem em sua poética. 
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Abstract 
 
O artigo aborda a poética de Darel Valença Lins nos desenhos da década de 1960 
conhecidos por cidades imaginárias ou inventadas. Analisa sob o enfoque fenomenológico 
de Merleau-Ponty e de Bachelard a conciliação entre gestualidade e imaginação, as 
possibilidades expressivas do ato de desenhar e o sentido de transubjetividade que 
repercutem em sua poética. 
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Na primeira parte de As cidades invisíveis, de Italo Calvino, o narrador declara não 

saber se o imperador mongol acredita plenamente nas descrições feitas por Marco 

Polo das cidades que visitou. Mas o imperador o escuta continuamente, o relato 

fantástico do viajante veneziano detém sua atenção e curiosidade. Marco Polo, em 

uma das descrições, confessa a complexidade de seu empreendimento: 

Inutilmente, magnânimo Kublai, tentarei descrever a cidade de Zaíra dos 
altos bastiões. Poderia falar de quantos degraus são feitas as ruas em forma 
de escada, da circunferência dos arcos dos pórticos, de quais lâminas de 
zinco são recobertos os tetos; mas sei que seria o mesmo que não dizer 
nada. A cidade não é feita disso, [...] A cidade se embebe como uma esponja 
dessa onda que reflui das recordações e se dilata. Uma descrição de Zaíra 
como é atualmente deveria conter todo o passado de Zaíra. Mas a cidade 
não conta com o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, escrito 
nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, 
nas antenas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento 
riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras. (CALVINO, 1990, p. 
14-5) 

Também não podemos afirmar se aqueles que vêem os desenhos de Darel Valença 

acreditam na existência de suas cidades. Pouco importa. Os desenhos detêm os 

olhares pelo artifício da invenção de paisagens recordadas e recriadas, repercutem 
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nossas próprias experiências e sonhos de visões de cidade. Em suas cidades 

imaginárias − tema recorrente na atividade desenhista de Darel, assim como anjos, 

homens e máquinas − o artista não descreve cidades específicas. Através do 

dinamismo da linha flexível, de grafismos espontâneos e vigorosos, ele as insinua e 

sugere imaginações. Como o explorador Marco Polo, Darel sabe que uma cidade 

não é feita de suas propriedades físicas. Contém a memória, impressa em cada 

segmento como cicatrizes de si mesma. Descrever seus aspectos físicos é o mesmo 

que não dizer nada. Mais vale imaginá-la, reconstituindo em arranhões e serradelas 

o vivido no tempo e no espaço. Darel nos dá imagens riscadas dessa teia de 

impressões da qual nenhuma cidade está imune e todo citadino pressente bem. Por 

isso podemos imaginar cidades nas teceduras desenhadas de Darel. 

Este trabalho aborda a poética do artista pernambucano Darel Valença Lins (1924-), 

nos desenhos em que se verifica o motivo da cidade, conhecidos por cidades 

imaginárias ou inventadas, produzidos na década de 1960. O período foi de intensa 

e qualificada atividade do desenhista, tendo sido premiado na VII Bienal de São 

Paulo (1963). O interesse nos desenhos do artista reside na singularidade com que 

concilia gestualidade e imaginação, acentuando as possibilidades expressivas e 

poéticas do ato de desenhar. 

Favorecida pela interpretação fenomenológica, a abordagem buscou uma 

aproximação com esta produção para além de concepções contraprodutivas ou 

problemáticas como figuração, abstração ou representação. Embora presentes no 

horizonte das pesquisas em arte, estas categorias esbarram em visões excludentes 

ou dicotômicas que a fenomenologia procura ultrapassar para apreender o 

fenômeno tal como se manifesta, acolhendo suas especificidades. Esta vereda pode 

nos reconduzir à gênese poética deste artista, contribuindo tanto para melhor 

compreensão da atividade desenhística quanto para uma revisão crítica da produção 

artística nacional no panorama dos anos de 1960, muitas vezes encoberta por um 

véu das categorizações. Pelo viés da fenomenologia da percepção, de Merleau-

Ponty, e da imaginação, de Bachelard, calcadas no conceito de intencionalidade1, os 

desenhos de Darel são compreendidos no contexto intencional que irmana corpo e 

mente, realidade e invenção, artista e obra no processo de criação. 
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Enquanto as noções de corpo e de visibilidade presentes em Merleau-Ponty 

orientam o exame do ato de desenhar, a incursão na poética de Darel vai de 

encontro à motivação fenomenológica das imagens, pois 

só a fenomenologia − isto é, a consideração do início da imagem numa 
consciência individual − pode ajudar-nos a reconstituir a subjetividade das 
imagens e a medir a amplitude, a força, o sentido da transubjetividade da 
imagem. (BACHELARD, 1993, p.3) 

A interpretação dos desenhos de Darel solicita a reconstituição do sentido tanto da 

subjetividade quanto da transubjetividade tão caras por Bachelard. Diante de suas 

cidades imaginárias, não estamos frente a um objeto em si, pré-existente à 

percepção e à imaginação do artista e muito menos às nossas. Mas de um objeto 

correlato às suas repercussões em nós, cuja apreensão requer o sentido em estado 

nascente, o conhecimento do fenômeno da imagem poética no repente em que brota 

na consciência, tendo o verbo conhecer o sentido sugerido por Mikel Dufrenne: 

“Conhecer (connaître), aqui, é verdadeiramente co-nascer (co-naître)” (1981, p.85).  

 

Figura 1 - Darel Valença. Sem título. Aquarela e nanquim sobre papel, 24,2 x 31,5 cm. 1960 

A fenomenologia implica o conhecimento do objeto diretamente, a partir de uma 

intuição doadora. No texto de Italo Calvino, irrompem cidades que são signos da 

vivência humana. Nascem da percepção e da descrição imaginante de Marco Polo, 

e repercutem em Kublai Khan. O manejo das palavras no relato do explorador de 

lugares importa mais que os lugares em si, tal como o manejo das linhas nos 

desenhos de Darel. 
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Na fenomenologia bachelardiniana, os lugares amados são, para os artistas, lugares 

poéticos que se configuram espaços imaginários e imaginantes. Pelo devaneio 

poético associado ao fazer criador, a imagem germinal abre-se em infinitas nuances 

e modulações que pulsam na aparência da obra, necessitando recuperar o impulso 

inicial para apreendê-las. Bachelard adverte o estudioso dos problemas da 

imaginação de que enquanto nas abordagens de cunho racionalista e científico o 

passado e as relações de causalidade importam, na investigação das imagens 

poéticas tais aspectos devem ser esquecidos. Buscar o germe da imagem poética 

não significa identificar sua causa, pois ela é não-causal, não-projetual. Antecede o 

pensamento, manifesta-se na consciência, na atualidade e no instante do ato 

poético. “É um súbito realce do psiquismo” (Bachelard, 1993, p.1). Para alcançar o 

berçário da imagem é preciso estar presente no instante de sua emergência, 

experimentá-la pelas suas repercussões na obra. 

Por essa repercussão, indo imediatamente além de toda psicologia ou 
psicanálise, sentimos um poder poético erguer-se ingenuamente em nós. É 
depois da repercussão que podemos experimentar ressonâncias, 
repercussões sentimentais, recordação do nosso passado. Mas a imagem 
atingiu as profundezas antes de emocionar a superfície. (BACHELARD, 
1993, p.7)  

As cidades imaginárias estudadas foram desenhadas após viagem do artista por 

dois anos à Europa, em decorrência do Prêmio Viagem ao Estrangeiro do Salão de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro (1956). Em geral, seus desenhos são tratados como 

figurações das cidades européias, embora a maioria dos trabalhos não apresente 

títulos que designem lugares específicos.  

Certamente o passado recente e enriquecido das visões das cidades que visitou se 

atualiza nos desenhos. Contudo, não deve ser encarado como causa da imaginação 

poética, como se esta fosse eco daquele. Antes, é o passado que ecoa da imagem, 

é uma de suas repercussões. As memórias das vistas européias repercutem nos 

desenhos de Darel, como imagens de espaço feliz, recebendo nossa adesão, por 

reverberarem em nós a mesma topo-felicidade. O exame desta topofilia nas 

imagens, segundo Bachelard, entende que “percebido pela imaginação não pode ser 

o espaço indiferente entregue à mensuração do geômetra. É um espaço vivido” 

(BACHELARD, 1993, p. 19). A imaginação desses espaços gesta imagens 

empáticas, atraindo-nos para ambiências que têm o valor do humano, do 

acolhimento, da concentração. Bachelard Investiga imagens substanciais deste 
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poder concentrador como as do ninho, da gaveta, da casa, dos cantos e da 

miniatura. Recorremos a esta última imagem para adentrarmos a imaginação poética 

que repercute nas obras de Darel Valença. 

 

Figura 2 - Darel Valença. Sem Título. Extrato de nogueira sobre papel, 17,25 x 25 cm, 1960. 

Objetos em miniatura, embora não sejam verdadeiros, são “providos de uma 

objetividade psicológica verdadeira” (BACHELARD, 1993, p.157). Não se trata da 

questão da representação em escalas reduzidas, mas propriamente da criação de 

imagens poéticas de miniaturas. Os desenhos de Darel são relativamente pequenos, 

não mínimos, cujas dimensões variam de 17,5 x 25,0cm, os menores, a 35,0 x 56,5 

cm, os maiores. Entretanto, a imagem da miniatura não se propaga pela dimensão 

da obra em si, nem pela semelhança, em menor escala, entre as cidades 

desenhadas e as reais. Sugere mundos cujas imagens miniaturizadas potencializam 

sentimentos de posse.  

As tramas lineares dos desenhos de Darel ressoam como tramas de pequenos 

mundos, com suas portas de entrada e saída, pontes, escadas, torres e vãos, ruas e 

desvios. Temos a impressão de que o artista foi flagrado em suas rabiscações pela 

imaginação da cidade grande e complexa condensada num jogo de tracejados, 

pontilhados, hachuras, que imprimem ritmos, movimentos, texturas e topografias, 

repercutindo um dinamismo próprio de urbanidade. Algumas obras apresentam 

tamanha atividade no grafismo ágil, que este se concentra, como um enovelado 

denso, um núcleo cuja densidade vai se diluindo em direção às bordas. É como se 

fôssemos tragados para o centro da cidade, para toda sua atividade frenética. O que 
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Darel nos apresenta não é a aparência da cidade, mas a intensificação de sua 

dinâmica, concentrada num emaranhado linear que nos convida ao trânsito e ao 

passeio, ao desvendamento de um mundo. “É preciso ultrapassar a lógica para viver 

o que há de grande no pequeno” (BACHELARD,1993, p.159). Bachelard assinala a 

imagem do “homem da lupa” para expressar a psicologia da imaginação da 

miniatura. A lupa induz a olhar de perto, a entrar no Mundo com olhos de novidade. 

Qualquer coisa pequenina pode ser a chave de acesso a um mundo para quem olha 

como que munido de lupa. Um fragmento gráfico do desenho-cidade pode nos fazer 

entrar num túnel, atravessar pontes, percorrer labirintos, descansar numa clareira ou 

sumir na escuridão. A imagem da lupa é a imagem da atenção, da visão aumentada. 

E como para a imaginação a pequenez e a imensidade estão em afinidade, tanto a 

visão de lupa quanto a de telescópio exprimem a miniaturização. Desfrutar a 

miniatura é transformá-la em espaço de cosmicidade. 

 

Figura 3 - Darel Valença. Sem título. Nanquim sobre papel, 43 x 55 cm. 1963. 

O longínquo nutre a imagem da miniatura em Darel. Gostaríamos de um olho de 

telescópio para podermos aproximá-las e percorrer a intimidade de seu traçado. As 

vistas ao horizonte realçam a imagem de uma atividade urbana circunscrita e 

adensada, imprimem numa miniatura a visão de uma aldeia ou cidade inteiras e 

inspiram imaginações de viajantes. E se a imagem da miniatura já destaca nosso 

sentimento de posse, nas vistas longínquas é como se possuíssemos um mundo à 

distância. 
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Por vezes os desenhos de Darel remontam a maquinarias. Miniaturas de 

maquinismos urbanos. Seriam repercussões do desenhista técnico, do desenhista 

das coisas e de seus funcionamentos? A imaginação como maquinação urde as 

cidades imaginárias?  Cidade, homem e máquina são temas recorrentes em Darel 

Valença que as vistas inventadas bem podem aglutinar: a cidade-máquina ou 

máquina urbana, invenção dos homens, eles mesmos constituindo a sua complexa 

engrenagem, sua força motriz, seu organismo. Não é a máquina, a aparelhagem, 

que os desenhos sugerem, mas um dinamismo maquinal, um automatismo que 

regula a vida citadina. O mesmo automatismo com o qual suspeitamos que Darel 

tenha marcado a superfície com anotações gráficas que repercutem cidades. 

 

Figura 4 - Darel Valença. Sem título . Aquarela e nanquim sobre papel, 50 x 64 cm. 1962. 

Acionado pela imaginação o artista maneja os meios de expressão. Nos desenhos 

de Darel Valença, a gênese das imagens poéticas é cúmplice do ato de desenhar. O 

artista imagina enquanto age, age imaginando. Bachelard nos lembra que “os atos 

da imaginação são tão reais quanto os atos da percepção” (1993, p.166). As cidades 

imaginárias de Darel são presentificações, duplamente realizações, da imaginação e 

da percepção, que se alimentam mutuamente. Podemos melhor adentrar sua 

poética se, além da fenomenologia da imaginação, a partir da repercussão de 

imagens, empreendermos uma fenomenologia da visualidade imbricada no 

desenhar.  

A imaginação e a visão estão em cumplicidade nas obras estudadas não só em 

decorrência da atividade desenhista, forçosamente uma atividade visual. Não é 
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como se a imaginação participasse de um lado, e a percepção, do outro, 

complementando-se. São aspectos entrelaçados, sociáveis e empenhados no 

mesmo processo. A imaginação miniaturizante está identificada com o sentido da 

visão de forma especial. O devaneio poético da miniatura não está tanto ligado à 

percepção de uma sonoridade ou de um aroma de menor intensidade e duração 

quanto está para visão da pequenez.  

 

 

Figura 5 - Darel Valença. Sem título. Nanquim sobre papel, 45,3 x 56,5 cm. 1962. 

A atividade desenhista de Darel pode ser melhor compreendida segundo as noções 

de intencionalidade e de corpo, em Merleau-ponty. Se, sob a condição da 

intencionalidade, sujeito e objeto estão sempre postos em relação, situam-se um 

para o outro, o corpo fenomenal, também não está em si, mas está sempre em 

situação, em vínculo intencional com o mundo. Nesta perspectiva, o corpo de que 

falamos não pode ser outro se não um corpo operante e atual, corpo enquanto 

desenha. Aderido à carne do mundo, o desenhista desenha por contato às coisas. 

Faz do corpo uma experiência cooperativa com o mundo, pois, mais que seu 

entorno, o mundo é seu “apêndice”, feito “do mesmo estofo do corpo” (MERLEAU-

PONTY, 2004, p. 21).  A que mundo está aderido o corpo desenhista de Darel? 

Decerto um corpo atual opera num mundo atual e ambos expressam a totalidade 

que, mesmo no aqui e agora, não exime nem corpo e nem mundo de seu passado e 

de seu porvir. Imaginação, memória, visão e ação pulsam nas cidades desenhadas, 

pois o corpo “é um nó de significações vivas” que se desfaz e refaz, reequilibrando-
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se constantemente, tecendo novas significações (MERLEAU-PONTY,1971, p. 162). 

A compreensão do corpo fenomenal permite-nos maior aproximação do fazer 

artístico, conduz nossas interrogações ao recomeço e à relação originária do sujeito 

com o mundo, assim como uma fenomenologia da imaginação vai ao solo originário 

das imagens poéticas. 

Darel imagina ao desenhar, desenha ao imaginar. Imagina o que vê, vê enquanto 

imagina. O corpo que desenha marca a superfície, integra ao suporte signos 

traçados. O que significam? Como o corpo que traça, o traçado também é nó de 

significações vivas, nascentes e ressuscitadas a cada traço. Paul Valéry, ao refletir 

sobre o desenhista que observa um modelo enquanto desenha, afirma que diferença 

entre ver com e sem o lápis na mão corresponde a ver duas coisas diferentes. Sua 

reflexão coloca ver e desenhar no campo fenomenal. Uma coisa aparece de modo 

singular ao olhar do desenhista, que jamais esgota o objeto de observação. 

Contudo, Darel não desenha o que vê num modelo. Darel imagina com um “lápis na 

mão”, forja signos para as imagens poéticas. E para o corpo operante e atual, a 

visão é mais que o olho, o sentido visual não se restringe à visão. Darel vê com a 

imaginação e imagina com a visão. No corpo, as atividades se perpassam, há troca 

entre elas e delas com o mundo. Tal é a reversibilidade do corpo reflexivo, conforme 

explica Merleau-Ponty: o corpo é uma força motriz que vê, uma força vidente que 

move. Movente e vidente, o corpo vê, vendo-se. Move, movendo-se. Porque move 

os olhos em sua própria direção, por dirigir para si mesmo sua força vidente, é que 

pode distinguir-se do outro e que necessita traçar tanto o visível quanto o 

imaginável. O desenho é um testemunho de seu poder vidente e imaginante.  Se o 

desenhista de observação desenha para se ver vendo, Darel desenha para se ver 

imaginando. Visão e imaginação são simultâneas e reversíveis. Nem uma nem outra 

é origem da obra.  

Observemos o Darel desenhante, que desenha enquanto imagina cidades. Como as 

cidades reais, que nem sempre nascem de um plano prévio, mas vão se 

desdobrando informalmente – nascendo, crescendo, sendo – assim vão se 

edificando as cidades imaginárias, microcosmos. Traçados curtos e ligeiros, 

grafismos tecendo malhas (urbanas, humanas?), pequenos agrupamentos que se 

desdobram, movem, condensam, dissolvem, movem. Enquanto desenha vai 

elaborando signos visuais, equivalências para a imaginação da cidade; enquanto 
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imagina vai significando o desenho. Sua motricidade e visão não são um conjunto de 

operações cumulativas, são imaginativas. O desenho já não é um meio, mas 

realidade que o artista maneja. A linha, elemento mais identificado com a ação de 

desenhar é, em Darel, latente como a linha em Paul Klee. Segundo Merleau-Ponty, 

Klee a liberta, faz reviver seu poder constituinte (MERLEAU-PONTY, 2004, p.59).  

Tal a magia das cidades imaginárias de Darel: estão impregnadas do poder 

constituinte da linha e parecem estar em permanente constituição, desenhando-se. 

São cidades em estado nascente para o olho e para o espírito. 

 

Figura 6 - Darel Valença. Sem título. Nanquim sobre papel, 35 x 56,5 cm. 1960. 

O desenho de Darel, portanto, é olhar em construção, imaginação em construção, 

cidade em construção. O artista maneja o visível e as imagens poéticas no e pelo 

corpo, no fluxo da onipresença e transitividade dos sentidos e da imaginação. O olho 

maneja o traçado, a mão olha, o corpo imagina. A ferramenta com que desenha 

deixa de ser um dos objetos do mundo, torna-se parte do corpo e imagina com ele. 

Entregue à visão e à imaginação, o artista apalpa a carne do mundo, realidade da 

qual é feito também. O que nos oferece não são cidades, mas sua imaginação, 

talvez o seu avesso: a trama que a sustenta, sua realidade em manifestação. Em 

Darel, a revelação da cidade se dá pela incitação da linha. Não se dá pela eleição 

intelectual, prévia e determinante, mas pelas escolhas plásticas – tracejados, 

pontilhados, teceduras e enovelados – concomitantes à ação imaginativa. 

Percebemos um fazer orientado pelo vínculo intencional que se realiza na 

experiência estética, na base pré-reflexiva, anterior e fundante da atividade reflexiva 
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ou intelectiva. Nesta base, ao pensar plasticamente, o artista atribui à imagem que 

produz sentidos de natureza não conceitual. Sentidos que se realizam, a todo 

instante em que se atualiza o acordo intencional entre o corpo e o mundo, o visível e 

o vidente, o desenhado e o desenhista, imaginação e percepção.  

É oferecendo seu corpo que Darel opera a imaginação desenhante, dando corpo às 

imagens de cidade. Seu corpo é citadino, como o nosso. Compartilhamos imagens 

poéticas e a tradição da percepção, capazes de nos colocar em intersubjetividade. 

As teceduras de cidade visíveis e imaginadas no papel são tecidas em nossas 

próprias experiências. 

Nossa incursão pelas obras de Darel Valença Lins possibilita refletir sobre questões 

do desenho, além de melhor conhecer uma das faces da produção de um artista 

ainda em atividade, cuja trajetória vem sendo celebrada e revista. Recoloca-nos 

frente a problemas de criação implicados na gestualidade, percepção, imaginação e 

memória, que a atividade de desenhar comporta potencialmente, mas que, em 

Darel, estão em evidência.  

Somos confrontados com a afirmação do desenho como interferência na superfície, 

em sua natureza mais rudimentar e, ao mesmo tempo, tão elaborada: grafismos que 

imaginam.  A linha, elemento essencial à noção de desenho, muitas vezes tida como 

expressão própria do intelecto e imprópria da sensação, contraponto da cor, aparece 

como quase rabiscação, quase automatismo. “Quase” porque nasce de impulso 

motor e também poético, transita no limiar do ver e mover, perceber e imaginar, 

descobrir e criar. As inscrições de Darel – preto sobre branco, grafismo que mancha, 

abstração que figura, – fazem tremular os limiares das habituais oposições. Se 

vemos cidades nos desenhos de Darel, elas emergem nos fluxos e refluxos da linha 

desenhante e não desenhada. Linha que não contorna e nem conclui, mas comenta 

e ressignifica a intenção, na ação e no tempo presente, portanto no decorrer de um 

desenho continuado. A agilidade no traçado de Darel acompanha a interrogação do 

desenho e da imaginação sempre reiniciada. O artista provoca o espectador a 

interrogar também. 

O sentido de cidade, miniaturizada, ao longe, edifica-se então pela ação, pela co-

participação do corpo e das imagens poéticas, conforme nos mostram as 
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fenomenologias da percepção e da imaginação. Tanto por uma, quanto pela outra, o 

corpo em ação parece ser a chave de acesso à produção e de reconstituição da 

intenção do artista. Não se trata apenas do corpo operante e atual, ressaltado por 

Merleau-Ponty. Trata-se do corpo poético, desenhante e imaginante, como bem 

traduz o título da última exposição do artista: De corpo inteiro − Darel2.  

Ao término de nossa incursão pelas cidades desenhadas, reencontramos Italo 

Calvino, para quem o fascínio pelo tema da cidade reside em “maiores 

possibilidades de exprimir a tensão entre a racionalidade geométrica e o 

emaranhado das existências humanas” 3. Talvez nesta tensão resida parte de nossa 

adesão à imaginação de Darel, como se suas imagens poéticas também fossem 

nossas: miniaturas de cidades onde podemos nos emaranhar, perder-nos e 

encontrar-nos. 

                                                 
1
 Conceito central na fenomenologia que se baseia na idéia de que toda consciência está para um objeto, assim 

como todo objeto é objeto de uma consciência. 
 
2
 Exposição De Corpo Inteiro – Darel , CAIXA Cultural, Rio de Janeiro. 21/06/2010 a 01/08/2010 

 
3
 CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas.  São Paulo: Companhia das Letras, 

1990. 
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