
A superfície da palavra  1

Catarina Moura 
2017 

Vivemos tempos tão ambíguos quanto umbíguos, não havendo nada de acidental no 
modo como a umbiguidade se cola especularmente a esse vago e opaco modo de estar. 
No entanto, símbolo de origem e vida, o umbigo é, na verdade, uma cicatriz. É bonito 
recordar, através dele, que ao nascer aprendemos logo a cicatrizar, mas é também 
assim que nos deparamos com um dos grandes paradoxos da existência, encerrado na 
sua infinita tautologia: se somos umbigo, somos cicatriz e, porque somos cicatriz, 
somos umbigo. Isolados, encolhidos, excessivamente auto-centrados, na ferida curada 
somos igualmente a lembrança dessa dor, fazendo dela a mais recorrente das 
justificações para o crescente umbiguismo que alimentamos com fugas, medos, 
indecisões, recuos e não-compromisso, e esquecendo com lamentável facilidade que 
qualquer cicatriz se faz vestígio / marca / tanto do estrago como da sua cura e 
superação e que, portanto, poderíamos celebrar o que talvez apenas nos dediquemos a 
comiserar. 

A questão do rasto / do resto / da marca / é profundamente física, tornando-se, 
também por isso, cada vez mais relevante num mundo onde o Design se vê 
permanentemente convocado para efectuar a operação cosmética destinada a eliminar 
a passagem do tempo de qualquer superfície, aplanando-a. Talvez por isso, o título que 
Jorge dos Reis escolheu para esta sua exposição, Terra Plana, tenha tanto de poético 
como de paradoxal, se considerarmos o quanto o seu trabalho é tudo menos ausência 
de dimensão, alimentando com densidade, textura e contexto a fome que o digital 
asséptico que configura a contemporaneidade não consegue saciar, à medida que 
vemos expor-se o paulatino esvaziamento do acto de criar e que a perda de consciência 
de uma forma física, material, de sentir o mundo reforça a importância da memória na 
era da desmaterialização do Design e dos afectos. 

O sentido trágico da nossa época tem vindo a traduzir-se numa espécie de nostalgia da 
afecção e da afectação que, à sua maneira, nos ajuda a compreender a superfície como 
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um espaço cuja complexidade reside no modo como nos condena à aparente 
inevitabilidade do superficial, reforçada pelas tecnologias do visível. No entanto, 
embora a visão tenha sido considerada pelo pensamento ocidental como o mais puro de 
todos os sentidos, pureza essa que facilmente permite associá-la aos mecanismos da 
abstracção (transformando-a numa das mais fortes aliadas históricas da razão), as 
últimas décadas atreveram-se a rever a função e importância do movimento e da 
expressão corporal, elegendo-os como factores primordiais de empatia e 
relacionamento com o mundo visível e a imagem, e permitindo encontrar no gesto, no 
sentido do tacto e na percepção física espacial o seu sentido e interpretação primeiros. 
O háptico faz, justamente, referência a tudo aquilo que significa ou é relativo ao toque, 
aplicando-se a qualquer experiência sensorial que transcenda o meramente visual e 
abranja a interacção entre os sentidos corporais, o ambiente, o espaço construído e os 
objectos que o ocupam, estando por isso associada à percepção, cuja procedência 
etimológica – percipere – nos remete curiosamente para o significado de agarrar, ou 
seja, para uma acção manual comprometida com o concreto, distinta de uma acção 
visual que mais facilmente se relacionará com o abstracto. 

A letra e o seu tipo compõem a superfície da palavra e, como qualquer superfície, 
também esta nos remete para uma dimensão simultaneamente óptica e háptica, 
permitindo as mais variadas combinações entre lógica funcional e valores estético-
emocionais - porque a palavra e o seu sentido se reconstituem em nós tanto pelo que 
dela vemos, como pelo modo como a sentimos ou nos faz sentir, sentir esse que pode 
também ser pleno de expressividade e tessitura. É essa a experiência para a qual nos 
transporta a criação tipo/gráfica de Jorge dos Reis. Longe do frio asséptico e 
omnipresente deste digital sem nervo que nos consome a capacidade de comunicar, o 
seu trabalho conta-nos duas décadas de conexão entre o material e a forma, permitindo 
a sobrevivência do calor esquecido dessa palavra feita gesto e toque no princípio e no 
fim do projecto e do processo que implica fazer ponte com alguém. Os vinte tipos que 
nos lega são pura narrativa visual, contando-nos as estórias que compõem a história de 
todas as empreitadas que os geraram e recuperando para a letra um valor simbólico 
que lhe confere existência no seu sentido mais amplo, permitindo espaço a uma 
identidade própria / original, vibrante, única / sem deixar de servir e construir a 
alteridade que justificou a sua criação.
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