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RESUMO

O presente trabalho tem por objeto de estudo o desenho de observação no contex-

to da formação em design. Neste âmbito, importa-nos apontar a observação dese-

nhada como via, caminho, processo ao longo do qual se vão conformando meios e 

recursos para uma maior abrangência e operatividade do projetar. O afloramento de 

uma teia de relações, das mais diretas às mais subtis, entre os territórios da observa-

ção e da invenção constitui, em permanência, o pano de fundo do empreendimento. 

Aprofundando a reflexão sobre os objetivos, métodos, estratégias e meios 

específicos do desenho de observação, a investigação dedicar-se-á ao desenvolvi-

mento de argumentos que possam ver integradas as variáveis e as invariáveis do 

desenho manual no pensamento projetual, tido este como ato global.

Mais concretamente: explorando a possibilidade de inserir a observação de-

senhada nas metodologias de problem-setting-and-solving, emerge a hipótese 

de a promover como um exercício em torno das solicitações práticas e teóricas 

do projeto, carreando inequívocas mais valias ao rol de competências pessoais/

profissionais do designer. Mais-valias que a atual paradigmatologia comprovada-

mente reconhece e fomenta. 

Do ponto de vista metodológico, o trabalho propõe-se combinar as vertentes 

teórica e empírica num todo unitário. No ensejo de que a reflexão teórica jamais se 

deixe alhear da realidade social e humana que a contextualiza, desinteressando-se 

das suas aplicações no terreno concreto do ensino, passamos a convocar uma sig-

nificativa diversidade de metodologias de tipo ativo. Vamos ao encontro de alunos, 

de professores e de projetistas profissionais, acolhemos a imprevisibilidade dos seus 

argumentos e fazemo-los circular pelo nosso estudo, tornando manifesto que as 

suas práticas são, em si mesmas, não só geradoras como regeneradoras da teoria.

PALAVRAS-CHAVE

Desenho de observação; Método; Projeto; Mão; Designer.
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ABSTRACT

The object of study of the current research is the observational drawing within 

the disciplinary range of design education. In this context, it is important to point 

out drawn observation as a road, a path, a process along which resources and 

means are shaped in order to obtain a major coverage and operability in design 

practice. The permanent background of the undertaking is formed by an emerging 

web of relationships between the territories of observation and invention, from 

the most straightforward to the most subtle ones. 

By deepening the observational drawing goals, methods, strategies and specific 

means, the ongoing inquiry develops a scope of arguments concerning the variables 

and invariants of manual drawing as an integral part of the global design thought.

More specifically: by inserting drawn observation into problem-setting-an-

d-solving methodologies, we get the possibility of promoting it / we may promo-

te it as an exercise around the practical and theoretical requests of the project. 

Thus, unambiguous gains are brought to the personal/professional skills of the 

designer, which are officially recognized and encouraged by the present contem-

porary paradigmatology.

From the methodological point of view, the work is proposed to articulate the 

theoretical and empirical strands in a unitary whole. Claiming that theoretical reflec-

tion must never distance from the social and human context and its applications in 

the concrete territory of education, we call upon a significant diversity of methodo-

logies of the active type. We meet students, teachers and professional designers, we 

welcome the unpredictability of its arguments and we make them circulate through 

our study, making clear that their practices are, in themselves, not only generative but 

also regenerative of the theoretical substance.

KEYWORDS

Observational Drawing; Method; Project; Hand; Designer.
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1.1. OBJETO DE ESTUDO E ÂMBITO

O presente trabalho tem por objeto de estudo o desenho de observação no con-

texto da formação em design.

Fim em si mesmo ou instrumento de mediação para o alcance de inúmeros 

e distintos objetivos, o desenho de observação consiste numa prática, num saber 

– num saber prático – do qual desde sempre se terão socorrido as mais diversas 

intrigas do intelecto humano. Esta modalidade de desenho que, fundamentalmen-

te, observa e repõe o observado, tanto pode sustentar procuras contemplativas 

vagas e dispersivas, como resolver interrogações plenamente formalizadas e preci-

sas. Ensaiado e treinado nos múltiplos contextos de ensino, terá servido com igual 

eficácia as nuances interrogativas que ora dividem, ora aproximam, as disciplinas 

científicas das artísticas, dadas as suas condições intrínsecas de acessibilidade e 

flexibilidade, por um lado, e de incontestável operatividade, por outro. A técnica 

simples do desenho de observação  (todos podem fazer fácil uso do lápis ou da 

caneta…) esconde, porém, uma complexidade de relações entre “objeto” e “sujei-

to”, “perceção” e “cultura”, “procura” e “resultado”, “intenção” e “comunicação” que 

estimula ad eternus a realização de trabalhos de investigação como o presente. 

Mobilizados que somos, hoje, pelo paradigma da comunicação, acreditamos, 

porém, que só uma boa condução do processo comunicacional pode dar coesão 

à sociedade em geral e promover a inovação necessária. Acreditamos, ainda, que 

o poder de inovação depende da nossa capacidade em fomentar articulações per-

tinentes entre os saberes já disponíveis e as novas descobertas, alimentando uma 
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dinâmica de trocas cognitivas que ora inverte posições, ora relativiza proporções, 

ora rompe elos de um lado, ora os cria, do outro, sem jamais perseguir a fixação 

definitiva dos resultados de tais operações.

Também em contexto de ensino, acreditamos que a aquisição de saberes 

por separado, logo fixados em compartimentos estanques, só pode atrofiar o de-

senvolvimento potencial da inteligência e sensibilidade humanas. Aos sistemas de 

ensino importa, pois, opor corretivos a toda e qualquer tendência desta natureza 

e a melhor maneira de o fazer é através do incremento de práticas concretas que 

acolham a pluridisciplinaridade e revelem o potencial da transversalidade – 

como cremos ser a prática do desenho.

Assim, ao desenho de observação, importa-nos focá-lo na perspetiva de um 

saber particularmente propício ao relacionamento e diálogo entre disciplinas, e 

encontrar aí uma das justificações mais profundas para a escolha do tema.

No plano das motivações pessoais, diríamos que a presente investigação é mo-

vida pela necessidade de melhor conhecer e tratar alguns dos problemas essenciais 

com que uma professora de desenho se depara diariamente com os seus alunos. No 

momento da aula, docente e discente estão envolvidos no mesmo processo e, em-

bora em níveis desiguais, ambos constituem sujeito pensante, operante, procurante. 

E aquilo que todo o tempo se verifica é que esta procura, em vez de trazer conhe-

cimento imediato e completo, traz essencialmente incerteza e tensão: a experiência 

viva do desenho não é jamais uma fonte clara, não equívoca, de conhecimento.

Num momento em que, por confronto aos recursos digitais, tantas vezes se 

questiona a importância que o desenho de observação assume na formação es-

pecífica dos arquitetos e designers, amplificar a noção daquilo que é – e daquilo 

que não é – esta modalidade específica de desenho, sem pressa em estabelecer 

definições positivas e dissolvendo confusões conceptuais e preconceitos velados, 

torna-se, para o docente que o ministra, uma necessidade de primeira ordem. Des-

ta decorre outra, muito próxima: a de questionar as opções de ordem metodoló-

gica afetas ao plano curricular da disciplina. É aí que localizamos o propósito mais 

específico da nossa investigação: expor criticamente o mecanismo intrínseco aos 

métodos que orientam a aprendizagem da observação desenhada, para melhor 

saber como pensá-los, como aplicá-los, como relativizar a sua eficácia - não só no 

particular de cada exercício, mas como parte integrante/estruturante da formação 
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de um projetista. Ao fazê-lo, cremos convictamente estar a repensar a prática 

docente nas suas três vertentes fundamentais: na teoria implícita, nos esquemas 

básicos de funcionamento e, ainda, nas atitudes. (GARCIA 1992:53)

1.2. PROBLEMÁTICA

Sabemos que as representações desenhadas são completas ficções, engenhosas 

ilusões operadas pelos sinais gráficos de molde a produzir impressões semelhantes 

àquelas que o objeto real provoca em direto no observador. Sabemos desse abismo 

entre os dois mundos – o mundo das coisas e o mundo das representações das 

coisas – e, porém, tendemos frequentemente a esquecê-lo. Sabemos também do 

enfoque unilateral que cada desenho processa sobre o tema percecionado, isto é, 

sabemos que cada representação do modelo resulta de uma escolha interpretativa 

direcionada que acarretou com a rejeição de tantas outras possíveis. Na verdade, à 

expressão “escolha interpretativa direcionada” poderemos também chamar “pro-

jeto”, daí decorrendo a possibilidade de identificar este desenho, ele próprio, como 

um exercício de projeto, no qual o tema observado constitui o problema central. 

As sugestões de ordem metodológica do desenho à vista, em fases iniciais de 

aprendizagem, integram-se naquela lógica: cada método (um deles recomendando 

a utilização exclusiva da linha, outro, a da mancha, um solicitando a dominância 

da análise, outro, a da síntese…) opera como um filtro de leitura que leva a enfati-

zar certas particularidades do problema em detrimento de outras, de acordo com 

intenções pré-deliberadas. Cada método acalenta e dirige, pois, um projeto de re-

presentação específico. Assim emerge a hipótese de focar o desenho de observa-

ção como um exercício de treino não direto mas efetivo em torno das solicitações 

práticas e teóricas do projeto, incrementando importantes competências de ordem 

reflexiva e sensível, crítica e operativa, junto do futuro designer. Cabe à presente 

investigação comprová-lo. 

Claramente inserido num aprender-fazendo fundamental (SCHÖN 2008) - pa-

drão de aprendizagem comum ao Desenho e ao Projeto – o método adquire toda 

uma centralidade no exercício da observação desenhada, já que intermedeia a fo-

lha em branco e o modelo. Com ele, vemos, porém, surgir um conflito básico: é 

que se, por um lado, o método parece vir impulsionar e apoiar, dizendo “como 
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começar”, “como fazer”, “como estruturar”, por outro, parece vir controlar, fiscalizar, 

cercear margens de liberdade. O presente estudo assume-se fortemente mobilizado 

por esta problemática, situada nos limites do ensinável e, mesmo, do enunciável.  

Uma problemática que engrena no processo de divergência/convergência da comuni-

cação professor/aluno e que tem por fulcro as “questões gémeas” (SCHÖN 2008:102) da 

liberdade e da disciplina, tão decisivas na maturação do Projeto como na do Desenho.

Neste quadro, a nossa principal questão de investigação toma a seguinte forma: 

Qual o contributo específico do desenho de observação como componente propedêu-

tica da formação do designer?

1.3. OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

1.3.1. Objetivos gerais

› Reconhecer a importância do conhecimento pelo desenho, na formação em 

projeto dos arquitetos e designers.

› Aprofundar conhecimentos acerca do desenho de observação e problemá-

tica inerente, no contexto da formação em projeto.

1.3.2. Objetivos específicos

› Caracterizar as metodologias do desenho de observação e identificar as 

mais-valias que trazem ao processo de enriquecimento e crescimento pessoal/

profissional do designer.

› Enquadrar o desenho de observação e os métodos que o apoiam numa pers-

petiva de problem-setting-and-solving e desenvolvê-la criticamente.

1.4. BENEFÍCIOS DA INVESTIGAÇÃO

As relações de proximidade que se verificam entre o exercício da observação/repre-

sentação e o da conceção fazem com que esta modalidade de desenho, de realiza-

ção manual, mantenha ainda hoje um peso significativo nos programas de estudo 

das faculdades de Arquitetura e Design portuguesas. Porém, a referida proximida-

de não é sinónima de evidência: entre o representar o objeto existente e o projetar o 
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objeto-por-existir não vemos surgir cumplicidades simples, diretas e óbvias. Desta 

complexidade de relações decorre que o papel exato que a nossa disciplina desem-

penha em tais cursos não surge claramente explicitado perante o aluno recém-

-chegado. Não será mesmo demais afirmar que uma explicitação plena não ocorre, 

sequer, junto da larga maioria dos docentes que integram os cursos. Num  tempo 

em que a tecnologia do digital traz importantíssimos préstimos ao projeto, tal 

lacuna agudiza-se. Vemos nisto uma oportunidade imperdível para reequacionar 

o essencial, firmar prioridades, banir equívocos e rever metodologias de ação, no 

âmbito do observar/representar em moldes tradicionais. Pensamos, assim, que os 

primeiros beneficiários da investigação venham a ser os alunos e professores dos 

referidos cursos que queiram ver nitidamente questionadas as razões da partilha 

curricular entre as metodologias do projeto e as do desenho, encontrando aqui 

um contributo para a construção da sua própria visão crítica do problema. Tal 

benefício poderá estender-se um pouco mais: podemos ainda esperar que o tra-

balho – até pela  diversidade de metodologias de investigação que adota - venha 

aumentar o campo das informações empíricas (QUIVY 2008) que possam interessar 

aos construtores de modelos de ensino e de planos curriculares no âmbito da for-

mação em design.

Junto da própria professora-investigadora, será certamente decisiva, a pes-

quisa, no sentido de colmatar carências de ordem crítica e autocrítica, de modifi-

car rotinas e recriar estratégias, combatendo riscos de mecanização na ação e de 

fossilização do próprio saber - inimigos mortais da ética do ensinar e do aprender.  

E aqui inscrevemos mais um argumento a favor da pertinência da investigação.

1.5. HIPÓTESE DE INVESTIGAÇÃO

A hipótese, assumindo grande proximidade com a questão de investigação, identi-

fica-se com uma ideia de benefício ou de mais-valia que o treino básico desenvol-

vido em torno do observar/representar pelo desenho, em fase propedêutica, virá a 

trazer às competências globais do futuro projetista. 

Formulamos, pois, a nossa hipótese do seguinte modo: O treino básico em tor-

no do desenho de observação, durante a sua formação/aprendizagem, traz evidente 

benefício às competências do designer.
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1.6. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO

Passamos a descrever o desenho da investigação, de acordo com o organograma 

do processo investigativo que se apresenta na página seguinte:

 O desenho de observação, no seu modo particular de procurar e constituir 

conhecimento, surge como tema da presente investigação. O título, logo seguido 

do subtítulo, faz antever uma ligação conceptual entre o exercício desse desenho 

e o contributo específico que ele pode prestar à formação básica do projetista.

A experiência de docência da investigadora, na disciplina de desenho, no con-

texto do ensino universitário, num Curso de Arquitetura, ao longo de vinte e seis anos 

consecutivos, constitui, em si mesmo, um corpo de conhecimentos a ter em conta. 

A ela se veio associar uma fase preliminar de procura de informação bibliográfica, 

com o objetivo de localizar um problema e de formular a questão de investigação.

Uma vez definida, a questão de investigação veio provocar um efeito de signi-

ficativo afunilamento na pesquisa. Viu-se surgir um primeiro momento metodoló-

gico, de natureza mista, qualitativa e não intervencionista, apoiado numa ação de 

crítica da literatura, por um lado, e num projeto de estudo de casos, por outro.  

A revisão da literatura, significou uma máxima recolha de informação dentro da 

problemática em questão, seguida de uma seleção, análise e síntese crítica, que as-

sumiu claramente dois pólos, um em torno da teoria do desenho, outro em torno 

da teoria do projeto, qualquer deles se socorrendo do conhecimento oriundo dos 

domínios da Arte, da Ciência e da Filosofia. Por outro lado, o trabalho teórico-prá-

tico desenvolvido junto dos alunos, pela professora-investigadora, ao longo dos 

vários anos de experiência profissional, também forneceu pistas bibliográficas con-

cretas já para esta fase, podendo-se dizer que a recolha e análise de documentos 

vários como programas, enunciados, relatórios, etc, determinou uma metodologia 

de estudo de casos. A súmula dos dois contributos, após operações de seleção, 

relacionação e síntese, permitiu a construção de um modelo analítico, conducente 

ao estabelecimento do estado da arte.

A construção do estado da arte permitiu-nos a formulação da hipótese, 

dando-se, assim, início ao segundo momento metodológico ou parte empírica.

Paralelamente ao estudo comparado de autores, estruturando o progressivo 

aprofundamento da crítica literária, foram sendo introduzidas metodologias in-
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tervencionistas de investigação ativa, integradoras de uma quasi-experiência 

com alunos, de entrevistas a atores privilegiados (docentes de Desenho) e de in-

quéritos a projetistas profissionais. Os resultados da investigação foram, finalmen-

te, apresentados a um painel de especialistas, através da constituição de um grupo 

de foco, com propósitos de ordem avaliativa. Empossados deste último contribu-

to, que se revelou inequivocamente favorável à confirmação da hipótese, pude-

mos, então, partir para a elaboração das conclusões finais do estudo, nas quais se 

explicita o seu aporte para o conhecimento, bem como as recomendações para 

futuras investigações na área. 
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TEMA
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O desenho de observação como modo de conhecer
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Desenho de Observação e Métodos de Ação
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Qual o contributo específico do desenho de observação
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Fig. 1  Organograma do processo investigativo.  fonte: autora
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1.7. DISSEMINAÇÃO

O facto de uma tese pretender constituir-se como uma peça estruturada e de cariz 

unitário não significa que o caminho a percorrer, no sentido da sua concretização, 

não se caracterize por momentos de descontinuidade, à medida que vão sendo 

focados os diversos problemas e os múltiplos aspetos que deles se desprendem, es-

perados e inesperados. Esta fragmentação acaba por se revelar altamente propícia 

à fixação, por escrito, de ideias de cariz focalizado e incisivo, textos mais ou menos 

longos que podem ser vistos como satélites naturais do corpo central do docu-

mento em desenvolvimento, alimentados pela sua energia propulsora. Associando 

esta circunstância às oportunidades de publicação que nos foram surgindo, fomos 

efetivando o importante objetivo da disseminação.

A participação nas sessões de apresentação dos trabalhos de alunos do Curso 

de Doutoramento em Design da Faculdade de Arquitetura, i. e., nos denominados 

1º, 2º e 3º pontos de situação, terá sido, a nosso ver, uma das formas de dissemi-

nação “interna” mais consequentes. Ampliámo-la com algumas comunicações em 

encontros científicos, quer nacionais quer internacionais, com artigos publicados 

em revistas igualmente nacionais e internacionais, sempre com revisão de pares, 

bem como com outras participações, que passamos a listar, por ano civil:

2010 

› (Submetido) – Bernardo, E. “Desenho e Design. Desenho e Observação. Obser-

vação e Invenção”, Revista i+diseño, E. Politécnica / Universidad de Málaga, nº 3, 2010.

› (Publicado/Apresentado) – Bernardo, E. “Desenho de Observação e Méto-

dos de Ação – Implicações na Propedêutica da Formação do Designer”, Livro de 

resumos pp. 86 e livro de atas pp. 248-252 da CIDAG I (1ª Conferência Internacio-

nal de Design e Artes Gráficas), Lisboa, outubro 2010. 

2011

› (Publicado) – Bernardo, E. “ Incertezas, Nebulosas e Outras que Tais”, revista 

Arquitetura Lusíada, Universidade Lusíada Editora, nº 2, pp. 123-129, junho 2011.

› (Publicado/Apresentado) – Bernardo, E. “Incerto e Contingente… mas não 

Reducionista”, Livro de resumos, pp. 268-269, do IV CIPED (Congresso Internacio-

nal de Pesquisa em Design), Lisboa, outubro 2011. 
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› (Publicado/Apresentado) – Bernardo, E. “Ensinar e Teorizar na Diferença – 

o Contributo do Desenho”, Livro de resumos, pp. 29-31, Seminário Internacional 

Arquitetura da Diferença, Lisboa, junho 2011.

2012

› (Publicado) – Bernardo, E. “Difícil e Incerto, Mas Não Reducionista”, revista 

internacional on line Educação Gráfica, Unesp Bauru, Vol. 16, nº 1, 2012. URL: 

http://www.educacaografica.inf.br/

› (Submetido) – Bernardo, E. “Natureza, Conhecimento e Desenho”, revista na-

cional Sebentas de Arquitetura, Universidade Lusíada de Lisboa, nº 7, setembro 2012.

› (Aceite para poster) – Bernardo, E. “O desenho à mão na encruzilhada teo-

ria/prática do design – uma afirmação do estatuto teórico-prático da disciplina 

do desenho”, na CIDAG II (Conferência Internacional em Design e Artes Gráficas), 

Tomar, outubro 2012.

› Comunicação como conferencista convidada – Bernardo, E. “Desenho de 

Observação e Métodos de Ação – implicações na Propedêutica da Formação do 

Designer”, no Ciclo de Conferências organizado pelo Curso de Mestrado em De-

sign de Comunicação da FA-UTL, abril de 2012.

› Dinamização de um workshop – Bernardo, E. “Desenho no Projeto – Sis-

tema Aberto, Sistema Incerto”, Dia D na António Arroio, inserido na TRIENAL 

MOVIMENTO DESENHO 2012, novembro 2012.

2013

› (Submetido) - Bernardo, E. “O Desenho de Observação na relação Tradição/Ino-

vação”,  UD’13 (Encontro Nacional de Doutoramentos em Design), Porto, julho de 2013. 

› Participação nos Seminários de projeto do núcleo de Design promovidos 

pelo CIAUD nos dias 27 e 28 de maio de 2013, com comunicação subordinada ao 

tema da investigação em curso (“Desenho de Observação e Métodos de Ação Im-

plicações na Propedêutica da Formação do Designer”) e com a publicação da ficha 

de projeto no livro de atas correspondente. 
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› (Submetida) - Publicação da entrevista realizada a Pedro António Janeiro, na  

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, F.A.U.L., em 30 julho 2013,  

na arq.urb. - revista eletrônica de arquitetura e urbanismo, Universidade São Judas 

Tadeu, S. Paulo, novembro 2013.

1.8. GUIÃO DA TESE

Passamos a explicitar, de modo muito sintetizado, os propósitos que norteiam o 

desenvolvimento dos 12 capítulos que constituem o trabalho, determinando as 

ideias-chave de cada um. Aplicamos um sublinhado que evidencia o alinhamento 

de tais ideias com a hipótese de investigação.

CAPÍTULO 1. Introdução

Introduzir o leitor na problemática, percorrendo os tópicos inescapáveis que 

vão desde a explicitação do objeto de estudo até à apresentação do guião da tese.

CAPÍTULO 2. Considerações preliminares

Conhecer os problemas epistemológicos fundamentais que registam as uni-

versidades do presente. Seguir um ideal de formação interdisciplinar, desenvol-

vendo um pensamento de resposta à multidimensionalidade dos problemas das 

sociedades atuais. Compreender as metas e os recursos do desenho que, ao per-

correr transversalmente os diferentes saberes, presta importante contributo ao 

propósito de educar na complexidade e para a complexidade.

CAPÍTULO 3. Da formação do designer. Do problem-setting-and-solving

Expressar a convicção de que o futuro projetista deve ser orientado-para-o-

-processo, mais do que focado-no-produto. Salientar que a metodologia de pro-

blem-setting-and-solving incentiva o desenvolvimento de capacidades de investi-

gação e de autonomia, no aluno, levando-o a construir conhecimento “singular”. 

Aferir que as capacidades de problematização que aquela metodologia incrementa 

assentam numa outra: a capacidade de formular perguntas. Evoluir para a propo-

sição do problem-setting-and-solving como metodologia da observação desenha-

da e, aí, firmá-la como uma estrutura de indagação capaz de conferir visibilidade, 

não tanto ao objeto observado/inquirido, mas ao pensamento projetual que, no 
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pretexto de o representar, interliga numa só entidade cada linha e cada mancha 

lançados no papel.

CAPÍTULO 4. Manual, verbal, visual

Apontar o desenho de observação, desenvolvido manualmente e sustentado 

metodologicamente, como uma experiência disciplinadora da mente, mas sempre 

referenciada ao suporte corporal. Perspetivar a importância da ação caligráfica/

biográfica que a mão protagoniza, promovendo o continuum das memórias e ca-

nalizando o seu imenso poder para o projeto. Assinalar a ampla liberdade experi-

mental que a manualidade acarreta junto do projeto, apoiando um rico processo 

de maturação que as novas tecnologias, na sua instantaneidade de resposta, não 

conseguem (ainda?) Igualar. Associar o fazer da mão ao pensar e ao dizer, canali-

zando estas três forças, sem desperdício daquilo que trazem em potência, para a 

equação da aprendizagem do desenho. Destacar os elos indestrinçáveis que “de-

signação”, “conceção” e “ação” igualmente devem formar entre si, no processo do 

projeto, a fim de alimentar a sua própria propulsão e de lhe atestar sentido de 

unidade e coerência. 

CAPÍTULO 5. Observação / representação

Enfatizar o cariz ficcional das representações desenhadas, relevando que qual-

quer suposta coincidência entre desenho e realidade é o equívoco-dos-equívocos a 

combater junto do principiante – equívoco fortemente obstrutivo da descoberta 

das plenas potencialidades tanto operatórias como operativas deste desenho e dos 

efeitos de mútua contaminação que delas podem decorrer.  Observar tais efeitos 

a partir dos universos criativos de artistas e de projetistas consagrados, eviden-

ciando o fenómeno de circularidade que determinam entre si os caminhos dos 

desenhos de observação e dos desenhos de conceção daqueles autores.

CAPÍTULO 6. Método / não-método

Reconhecer as valências ambíguas das metodologias em geral, conscien-

tes dos limites da sua aplicação e das brechas que deixam em aberto. Criticar as  

metodologias rígida e severamente aplicadas, não sem desvelar o perigo de sinal 

oposto, com base nos excessos do sujeito e/ou das metodologias displicentes.  

No que respeita aos métodos pedagógicos da observação desenhada, perseguir as 
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hipóteses de conciliação entre “método” e “estratégia”, i. e.:  sustentar uma posição 

que vê inequívoca vantagem nos procedimentos racionais e reguladores aplicados 

aos problemas da representação, sem com isso supor neutralizar as dimensões 

intuitivas, improvisadas, astutas, que mobilizam o sujeito na aventura do desenho. 

Entender que, quando as capacidades estratégicas se desenvolvem por referência 

à matriz metódica, o aluno descobre o real sentido da liberdade; consciente da li-

berdade de opção, só então se pode dizer sujeito, só então se pode dizer projetista.

CAPÍTULO 7. Os métodos em ação

Partir do pressuposto de que os diferentes métodos adotados na observação 

desenhada de um tema conferem a este uma multiplicação de existências, cada 

uma delas decorrente de uma fratura intencional entre objeto representado e re-

presentação. Dar a ver que cada método gera um continuum pergunta-resposta-

-pergunta que, no limite, sempre empurra para modos de ação complementares e/

ou alternativos. Assinalar que, na mudança de um método para outro, se assiste à 

dúctil inversão de lógicas, leis e operações, assentes, todas elas, em noções funda-

mentais ao léxico-base de um projetista em formação.

CAPÍTULO 8. Quasi-Experiência

Passar um desafio ao aluno: levá-lo a procurar a plataforma possível a partir 

da qual a observação e a conceptualização dialogam. Ensaiar extrapolar do exercí-

cio de representar-por-observação para o de representar-em-abstrato. Avaliar se as 

competências adquiridas em torno da observação desenhada apoiada, nas aulas, 

no chamado método da modelação, vêm a ser posteriormente transferidas, pelos 

mesmos alunos (alunos da professora-investigadora), para o esquissar projetual, 

trazendo-lhe reconhecível benefício. Enriquecer a experiência colocando a mesma 

proposta de exercício perante outros grupos-turma: observar, nestes, vias alterna-

tivas na resolução do problema colocado que permitem equacionar a eficácia do 

método em causa em moldes bem mais completos e objetivos.

CAPÍTULO 9. Entrevistas

Conduzir algumas das inquietações emergentes ao longo da pesquisa teórica 

para a elaboração de um guião de perguntas visando a realização de entrevistas. 

Eleger um número significativo de docentes atualmente ativos na lecionação da 
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disciplina do desenho em instituições superiores tanto de design como de arqui-

tetura, em Lisboa que, tendo frequentemente desenvolvido a sua experiência nas 

duas áreas, vêm confirmar, pela prática, aquilo que, em teoria, foi dito ao longo do 

nosso trabalho – que o desenho de observação define um campo cognitivo que 

importa à infraestrutura formativa de ambos os domínios.

CAPÍTULO 10. Inquéritos

Indagar, já não na teoria, já não no território escolar, mas sim no terreno con-

creto da profissão: como vê o projetista-profissional o desenho de observação? O 

que pensa ele, hoje, deste desenho como componente integrante da sua formação? 

Que memória pessoal preserva dessa experiência disciplinar - uma memória mais 

ou menos positiva, mais ou menos presente, mais ou menos ativa? No intuito de ver 

respondidas estas interrogações, adotar a metodologia de inquérito, instrumenta-

lizada por um questionário lançado, via e-mail, a designers e arquitetos. 

CAPÍTULO 11. Grupo de foco - avaliação por especialistas 

Organizar um encontro com um painel de especialistas – docentes de Dese-

nho – e apresentar-lhes o trabalho desenvolvido. Sujeitar a súmula de descobertas 

ocorridas e sistematizadas, até então, ao juízo crítico desse grupo de foco, iden-

tificar forças e fragilidades e extrair daí as mais ricas ilações, dirigindo-as para a 

reflexão que construirá as conclusões finais do estudo.

CAPÍTULO 12. Conclusões e recomendações para futura investigação

1.9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

GARCÍA, Carlos Macedo, “A formação de professores: centro de atenção e pedra 

de toque”, pp. 51-76, in NÓVOA, António (Coord.), Os Professores e a sua Forma-

ção, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1992.

QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT, Luc Van, Manual de Investigação em Ciên-

cias Sociais, Gradiva, Lisboa, 2008.

SCHÖN, Donald A., Educando o Profissional Reflexivo – um novo design para o 

ensino e a aprendizagem, Artmed, Porto Alegre, 2008.



Capítulo 2.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
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2.1. INTRODUÇÃO

Neste primeiro capítulo, procuraremos ampliar a escala do olhar sobre a proble-

mática que envolve o objeto de estudo, com claros propósitos de enquadramento 

e de fundamentação, mas não menos na expectativa de multiplicar possibilidades 

de abertura no território já pré-delimitado. 

Estas potenciais aberturas pretendem servir, acima de tudo, um ideal de for-

mação interdisciplinar, promotor do desenvolvimento de um pensamento que 

possa dar resposta à multidimensionalidade dos problemas das sociedades atuais. 

Tentaremos compreender a relevância da literacia visual na concretização destas 

aspirações, desde a formação geral à formação em design, salientando, desde já, 

o facto deste conceito, sinónimo de formação pela imagem, se traduzir no de-

senvolvimento de um conjunto de capacidades de fusão entre as categorias teó-

ricas e práticas do saber, capaz de arcar com as mais diversas responsabilidades.  

Canalizando toda a reflexão tanto para o projeto como para o desenho, aproximar-

-nos-emos progressivamente do “nosso” desenho de observação e metodologias 

inerentes, no intuito de o ver integrado nas descobertas a ocorrer.
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2.2. DILEMAS EPISTEMOLÓGICOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO

2.2.1. Do pensamento complexo

Uma torre de Babel não só gigantesca como ruidosa, as vozes humanas dela se des-

prendendo em tumulto, as palavras de cada um perdendo-se na massa sonora do 

conjunto, formam a poderosa imagem com a qual Edgar Morin1 ilustra “a expansão 

incontrolada do saber” (2002:16) que ameaça as sociedades atuais.

Numa época em que assistimos ao fornecimento maciço e acelerado de infor-

mação e estímulo da mais variada natureza e proveniência, acabamos correndo o 

risco da sua fácil dispersão e desagregação. Urge, por isso, o desenvolvimento de 

faculdades intelectuais de reajuste e de compensação. Um pensamento capaz de 

“religar” os múltiplos problemas e disciplinas que nos cercam, uma “ inteligência ge-

ral” que os saiba contextualizar e integrar em conjunto, constituem a grande meta 

da “reforma paradigmática” que Morin propõe para a organização do conhecimen-

to. E é aos sistemas de ensino que cabe reformar, é a eles que cabe “opor corretivos” 

à compartimentação indevida dos saberes provocada pela sobrespecialização dos 

últimos decénios (MORIN 2002:15-21). 

A reflexão que desenvolve Fernando Gil2  em torno da recente evolução do co-

nhecimento incide, em boa parte, nos mesmos aspetos, reforçando este alerta. O seu 

artigo “Post-scriptum”, datado de 1990 mas ainda podendo considerar-se atual nos 

problemas que levanta, encerra a parte móvel da Encyclopaedia Universalis, intitulado 

de Symposium, no qual um elevado número de pensadores das mais variadas áreas 

disciplinares ensaiam, “qualitativa e quantitativamente, tomar a medida do nosso tempo 

– o de hoje mas também o de amanhã, na medida em que através do primeiro se desenha 

ou adivinha a filigrana do segundo”, como ali se diz na “Introdução ao leitor” (BERSANI 

1990:11)3. Também Gil aponta o fenómeno da subdivisão constante no seio das várias 

1 Edgar Morin, pseudónimo de Edgar Nahoum (Paris, 8 Julho de 1921), é um antropólogo, sociólogo e 

filósofo francês judeu de origem sefardita. Importante pensador contemporâneo, é considerado um dos 

principais teóricos da complexidade.

2 Referimo-nos ao filósofo português (1937-2006) ao qual devemos a publicação de numerosas obras 

tanto em língua francesa como portuguesa. Foi diretor de investigação na École des Hautes Études en 

Sciences Sociales, em Paris, e professor na Universidade Nova de Lisboa.

3 T.L: “Le Symposium essaie, qualitativement et quantitativement, de prendre la mesure de  notre
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disciplinas que tem vindo a caracterizar a progressão da ciência, observando que a 

formação de “habitus” cada vez mais especializados acaba por acentuar o desenvolvi-

mento de uma “ignorância geral”, se não forem encontradas medidas de reequilíbrio, 

tomadas por forças tendentes à transdisciplinaridade. Fernando Gil deixa em suspen-

so uma interrogação esperançosa, para o século XXI: “Teremos o direito de esperar a 

instalação de configurações mentais de estilo global?” (GIL 1990:1700)4

Convém fazer notar que aspirar ao global não significa combater a pluralidade 

do conhecimento [lembremos, como nos diz Paul Feyerabend5 (1991:152), que “a 

ciência do século XIX negou a pluralidade cultural mas a ciência do século XX, castigada 

por insucessos filosóficos e práticos, já não se lhe opõe”], mas combater apenas o risco 

da sua definitiva compartimentação e/ou fragmentação. Aliás, Feyerabend perso-

nifica, também ele, uma acérrima defesa da unidade dos saberes – unidade, nunca 

a partir da via única mas, bem pelo contrário, a partir da máxima variedade cultu-

ral. Em Farewell to Reason, obra que reúne uma coleção de artigos publicados em 

1987, encontramos uma potente força pro transversalidade. Às visões tradicionais 

que, nas décadas de 70 e 80, afirmavam que era impossível, às sociedades ociden-

tais, “reencontrar o caminho” por entre a torrente de estilos, teorias, pontos de vista 

que se  traduziam numa lastimável “cacofonia cultural”, Feyerabend começa por 

acusá-las de uma incomensurável desinformação e passa a defender: 

“É verdade que a ‘cultura’ de vez em quando fica um pouco desorganizada. Mas 

a propensão nada tem de inovador e é compensada com fortes tendências con-

trárias: escolas que ultrapassam, invadem e absorvem outras escolas, cientistas 

de diferentes campos que criam assuntos interdisciplinares (sinergética, biologia 

molecular), grandes esquemas de unificação (evolução: holismo; soluções dua-

listas do problema mente-corpo; especulações linguísticas) que confundem dis-

tinções importantes, o cinema, a arte por computador, a música rock, a física 

temps – celui d’aujourd’hui mais aussi, dans la mesure où il se dessine ou se devine en filigrane à travers 

lui, celui de demain.”

4 T.L.: “Une intention de transdisciplinaire de décloisonnement s’exerce en sens inverse: est-on en droit 

d’espérer la mise en place de configurations mentales de style global?” 

5 Paul Karl Feyerabend (1924-1994), filósofo da ciência austríaco, tornou-se importante referência pela 

sua visão anarquista da ciência, associada a uma veemente rejeição da suposta existência de regras 

metodológicas universais.
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de alta energia (…) que combinam os princípios comerciais, a inspiração artística 

e a descoberta científica com reminiscências da prática renascentista do século XV.  

A fragmentação existe; mas verificam-se também novas e poderosas uniformidades.” 

(FEYERABEND 1991:10)

Como sabemos, o design encarna, também ele, a grande causa da formação  

transdisciplinar. Longe de a ver como retórica, várias instituições de formação su-

perior em design fazem desta preocupação o seu lema e explicitam-no nos planos 

curriculares, ora sob forma de objetivos, ora de competências, ora de metodologia. 

A título de exemplo, no atual contexto português: 

“A Licenciatura em Design visa o desenvolvimento de uma formação sólida e a pro-

moção de um conjunto alargado de competências para um exercício profissional de 

liderança, inovador e socialmente válido nas áreas criativas. Esta formação, construí-

da a partir do diálogo multidisciplinar e integrador, tem um caráter  pensado para o 

prosseguimento de estudos especializados ao nível do 2º ciclo.” (IADE 2012)6

[Importa] “desenvolver aptidões com vista ao trabalho em equipa e fazer a dota-

ção de linguagens para a comunicação e coordenação de equipas multidisciplinares  

de desenvolvimento do produto.” (UBI 2012)8

Avancemos com mais algumas precisões: as “configurações mentais de tipo glo-

bal”, que Fernando Gil defende, surgem-nos como um conceito muito próximo 

do de “pensamento complexo”, de Morin. Definindo “complexo” no seu sentido 

original, como “aquilo que é tecido em conjunto”, (MORIN 2002:14) este autor assinala 

que todo e qualquer recorte artificial entre disciplinas, impedindo possibilidades 

de permuta e, mesmo, de contágio entre elas, inviabiliza o desenvolvimento de um 

pensamento em conformidade com a incontornável multidimensionalidade dos 

problemas das sociedades atuais – o pensamento complexo.

6 Dos Objetivos em “Licenciatura em Design” (1º ciclo), Homepage IADE – Creative University (sublinha-

dos nossos) [Consult. 10 Dez. 12] Disponível em: http://www.iade.pt/pt/cursos/licenciaturas/design.aspx

8 Dos Objetivos Gerais - Caracterização, em Curso 1º ciclo Design Industrial – UBI (sublinhados nossos) 

[Consult. 10 Dez. 12] Disponível em: https://www.ubi.pt/Curso.aspx?CodigoCurso=75
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Com Angel Goméz9 (1992:99) torna-se claro que a figura da complexidade (as-

sociada às da incerteza e da instabilidade) radica no terreno da prática social e 

dos seus problemas. Daí decorre a absoluta impossibilidade de “encaixar” o pensa-

mento complexo “em esquemas preestabelecidos de tipo taxonómico” como aqueles 

ditados pela visão da racionalidade técnica.

Lembremos, agora pela voz de Donald Schön,10 que a racionalidade técnica 

é uma epistemologia da prática derivada da filosofia positivista, construída nas 

próprias fundações da universidade moderna. 

“A racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam pro-

blemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para pro-

pósitos específicos. Profissionais rigorosos solucionam problemas instrumentais 

claros, através da aplicação da teoria e da técnica derivadas de conhecimento 

sistemático, de preferência científico”  (SCHÖN 2008:15) 

A ideia, algo estática, de um profissional de rigor e eficácia infalíveis na reso-

lução dos seus problemas, por via de um modo exaustivamente sistemático, viu-se 

abalada nos últimos decénios, ao ser questionada a própria supremacia do saber 

teórico sobre o saber prático. E não por motivos de segunda ordem. Por detrás 

deste questionamento figuram preocupações de sobrevivência civilizacional que, 

tocando-nos a todos, se podem ver expressas do seguinte modo:

“Falamos, hoje, da ameaça e da destruição de nós próprios, do meio natural e da 

nossa cultura. Damo-nos conta de que esta ameaça está dirigida para nós próprios. 

Com que categoria de saber é que deixamos de nos colocar em perigo e de nos 

autodeterminar?” (VOSSENKUHL 2001:16)11

9 Angel Pérez Gómez é licenciado em Filosofia e Ciências de Educação e doutorado em Pedagogia pela 

Universidade de Madrid. 

10 Donald Schön (1930-1997) foi um pedagogo americano, professor no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) desde 1968 até sua morte.

11 T.L.:“Hablamos hoy de la amenaza y de la destrucción de nosotros mismos, del entorno natural y 

de nuestra cultura. Nos damos cuenta de que esta amenaza está dirigida a nosotros. Con qué clase de 

hacer dejamos de ponermos en peligro y nos deyterminamos a nosotros mismos?”
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2.2.2. Das relações entre saber teórico e saber prático

Com que categoria de saber? Otl Aïcher12 (2001) procura responder a esta questão, 

desenvolvendo uma autêntica filosofia do fazer. Oferecendo-nos uma perspetiva 

histórica geral e destacando nela, em particular, o modo como o conceito de saber 

teórico de Descartes marcou nefastamente o pensamento das sociedades ociden-

tais com os standards de verdade e de certeza no saber, Aïcher intenta reabilitar a 

importância do fazer.

Embora convencido de que o prático e o concreto são anteriores ao teórico e 

ao abstrato, e que a intuição é anterior à razão, Aïcher combate, acima de tudo, as 

falsas hierarquias que dividem a consciência moderna perante o binómio pensar/

fazer, em ambos os sentidos. Por isso, critica veementemente que  sobrestimemos 

a conceptualidade abstrata e a exatidão lógica (associadas, na sua terminologia, 

ao “digital”)  perante as aprendizagens que decorrem da experiência prática e da 

perceção sensorial (associadas ao “analógico”). 

Diríamos que tais aprendizagens de natureza prática,13 tão potencialmente 

efetivas, consistentes e consequentes têm, porém, o seu preço. Na verdade, olha-

mos hoje o terreno da prática, em geral, como uma matéria de qualidade move-

diça, de complexo entendimento, de difícil percorrimento e manuseamento. Sem 

por isso desistirmos do desejo de conhecer e de agir, olhamo-lo como a face as-

sumida do caos e da confusão, da qual não se vislumbram nítidos, sequer, os pro-

blemas, mas uma sua mera forma embrionária à qual Donald Schön prefere cha-

mar “estruturas caóticas indeterminadas” (2008:16). Domínio algum, das ciências 

às humanidades, parece escapar a esta constatação de que jamais um problema14 

se recorta límpido e inteiro de uma tal atmosfera, como se tivesse sido construído 

de antemão, por outrem que não nós próprios. Ao contrário, o que parece verifi-

car-se é que o problema aguarda formulação da parte dos profissionais envolvidos, 

pelo que se torna essencial que estes se revelem, antes do mais, aptos a lidar com 

12 Otl Aïcher (1922 - 1991), reconhecido designer gráfico alemão. 

13 Falamos de prática no seu sentido mais genérico, como aquilo que se opõe a teoria, i. e., possuindo 

motivações na ação. No contexto do design, no qual se inserem as preocupações de Otl Aïcher, essas 

motivações relacionam-se, ainda, com pragmatismo e eficácia.

14 “Problema”: uma noção de capital importância na procura do conhecimento em geral e também em 

design e em desenho, à qual dedicamos uma boa parte do nosso capítulo 3.
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15 T.L.: “El pensamento de diseño es un modelo emergente de aproximación a ámbitos muy diversos 

que abarcan desde el diseño de servicios o de modelos de negocio a la resolución de conflictos o al 

propio processo educativo.”

16 T.L.:“Es un debate que ni siquiera se ha planteado hasta el momento, aunque si se ha formulado de 

una forma más estándar: Cuál es el objetivo de la universidade? Desarrollo intelectual o socioeconómi-

co? Estas perguntas podrean recordar a la confrontación ya superada entre ciência básica y aplicada, 

a mistura complexa e mal definida onde residem os materiais de cada situação, 

nas suas características únicas. A capacidade de improviso na invenção e teste de 

estratégias situacionais, rigorosa nos seus próprios termos e já não nos rígidos mol-

des herdados das academias, passa, nesta perspetiva, a ser requisito fundamental 

da competência profissional. Requisito que não é, ainda hoje, tido em conta pelas 

universidades ditas convencionais, com suficiente seriedade. 

Esta perspetiva não convencional comporta a construção de um modelo 

genérico, que ultrapassa mas contém o do ensino, ao qual alguns autores cha-

mam pensamento de design: “o pensamento de design é um modelo emergente de 

aproximação a âmbitos muito diversos que abarcam desde o design de serviços ou 

de modelos de negócios até à resolução de conflitos ou ao próprio modelo educativo.”  

(FREIRE e ONRUBIA 2009:69)15. Um modelo “colaborativo”, “experimental”, “baseado em 

ciclos sucessivos de divergência e convergência”, “centrado no usuário” e, ainda, “ integra-

dor” (os termos são ainda dos mesmos autores), que vê o design como uma espécie 

de meta-disciplina para abordar e resolver problemas de qualquer natureza. Um 

modelo relativamente ao qual, porém, não há ainda suficiente adoção, por parte 

do mundo universitário, nem sequer suficiente debate, na opinião expressa pelo 

artigo em questão, que destaca o contexto espanhol em particular mas não deixa 

de aludir também ao global:

“É um debate que nem sequer se colocou, ainda que já tenha sido formulado de 

modo mais standard: qual é o objetivo da Universidade: conhecimento ou resolu-

ção de problemas? Desenvolvimento intelectual ou socioeconómico? Estas perguntas  

poderiam recordar o confronto já superado entre ciência básica e aplicada, e de 

fato são versões atualizadas desse velho debate. O conhecimento é necessário 

para a resolução de problemas, porém as estratégias e modelos organizativos se-

rão radicalmente diferentes se o foco se centra num ou noutro dos objetivos.”  

(FREIRE e ONRUBIA 2009:69)16
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É certo que as perguntas supra se veem agudizadas no contexto do ensino 

superior, mas importa lembrar que são suscetíveis de cobrir todo o percurso es-

colar de um indivíduo. É ainda A. Goméz (1992:96) que sintetiza que a sociedade 

ocidental se tem mostrado preocupada “com os resultados insatisfatórios de lon-

gos e custosos processos de escolarização” dado que, no final de um tal processo,  

“nem a preparação científico-técnica, nem a formação cultural e humana, nem se-

quer a desejada formação compensatória alcançaram o grau de satisfação prometido”. 

Mais adiante nesta análise, compreendemos que o fracasso remonta à raiz, i. e., 

não se deve tanto às incompetências pessoais dos vários agentes envolvidos no 

processo, mas sim ao próprio modelo aplicado: o modelo da racionalidade técnica, 

na sua conceção linear e simplista, que ignora o dilema fundamental entre teoria 

e prática, que não se interroga suficientemente acerca do real contributo do saber 

teórico para o desenvolvimento e melhoria das práticas e do bem-estar a elas asso-

ciado. É verdade que as sucessivas vagas de reformas educativas, decorrentes desta 

crise de confiança no conhecimento profissional, têm vindo a alimentar muito 

trabalho de reflexão, particularmente desde  a década de 70 do século XX até aos 

nossos dias. A substituição da antiga noção de um saber escolar já feito e pronto a 

aplicar, sem atender à unicidade de cada contexto de ensino, pela de “prática reflexiva” 

(SCHÖN, idem), é uma importante decorrência de um tal trabalho.

Porém, apesar do lúcido e enérgico contributo dos vários autores, mais ou 

menos recentes, neste âmbito, não podemos afirmar-nos livres deste dilema epis-

temológico entre “rigor e relevância”, vivemo-lo ainda:

“O movimento crescente no sentido de uma prática reflexiva, cujas origens remon-

tam a John Dewey (1859-1952), a Montessori (1870-1952), a Tolstoi (1828-1910), a 

Froebel (1782-1852), a Pestalozzi (1746-1877), e mesmo ao Emílio de Rousseau (1712-

1778), encontra-se no centro de um conflito epistemológico. Nas Universidades, a 

racionalidade técnica está a ressurgir. Simultaneamente, estamos mais conscien-

tes das inadequações da racionalidade técnica, não só no ensino, mas em todas 

y de hecho son versiones atualizadas de este viejo debate. Por supuesto, el conocimiento es necesario 

para la resolución de problemas, pero las estratégias y modelos organizativos serán radicalmente dife-

rentes si el foco se centra en uno u otro objetivo.”
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as profissões. Correm-se riscos muito altos neste conflito de epistemologias, pois 

o que está em causa é a capacidade para usarmos as facetas mais humanas e 

criativas de nós próprios.” (SCHÖN 1992:91)17

A visão cientifizada em demasia ameaça, todo o tempo, ressurgir e instalar-se 

no seio das universidades, nos seus programas e nas suas práticas, impregnando-

-as de excesso de racionalidade, de simplificação e/ou de esquematismo. Poderá 

perguntar-se porquê. Como bem sabemos, optar pela via do humano é admitir as 

figuras do incerto e do contingente à partida e, logo, optar por uma via de cons-

trução particularmente difícil. F. Gil (1990) é elucidativo neste ponto:

“O desenvolvimento e o sucesso das ciências viram-se acompanhados de um pro-

jeto implícito de civilização”. Porém, de seguida, “tanto pelos factos como pela teoria, 

tal projeto viu-se condenado a uma violenta crítica”, protagonizada pelo século XX, 

que determinou

“um desenvolvimento sem precedentes das ciências humanas, apesar das dificul-

dades metodológicas e epistemológicas que elas podem suscitar. Isto permite-nos 

desde logo perguntarmo-nos de que modo a sociedade utiliza essa ciência que 

possui sobre si mesma e até que ponto as ciências sociais são capazes de definir 

modelos adequados do comportamento individual e do comportamento coletivo.” 

(GIL 1990:1702)18

Falamos, hoje, de crise na educação. Mas Tomás Maldonado19 faz ver que o 

estado de crise – que tendemos a ver como característica excecional do tempo em 

que vivemos – revela ser, afinal, “uma constante na história da educação” (1977:90). 

Num escrito de 1959, após sintetizar as posições dos três principais grupos em 

filosofia da educação (filosofia humanista, progressista e socialista, e algumas suas 

variantes), Maldonado conclui, também ele, que:

17 As datas entre parêntesis, à frente de cada autor, foram acrescentadas por nós.

18 T.L.:“L’essor et le succès des sciences se sont accompagnés d’un projet implicite de civilisation. (...) 

Par des faits et par la théorie, ce projet a été soumis à une rude critique. (...) Le xxe siècle a connu un 

développemente sans précédent des sciences humaines, en dépit des difficultés méthodologiques et 

épistémologiques qu’elles peuvent susciter. Il est dès lors permis de se demander de quelle façon la 

société utilise la science sur soi dont elle dispose et jusqu’a quel point les sciences sociales sont capables 

de définir des modèles adéquats du comportement individuel et du comportement collectif.”
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“a maior parte dos conflitos entre pensamento prático e pensamento teórico, entre 

o sentido comum e a reflexão científica, entre a especialização e o universalismo, na sua 

maior parte, já não têm sentido, na atualidade” (1977:99).

E, depois de nos oferecer os retratos extremos do “homem cultivado” de Humboldt 

e do “homem prático” de Dewey20, acaba dizendo que, a nós, nos “ farão falta homens 

práticos e criativos que, ao mesmo tempo e acima de tudo, sejam altamente cultivados, pos-

suindo conhecimentos tanto especializados quanto gerais.” (1977:100) (sublinhados nossos)

A filosofia da educação proclamada por Maldonado opta por integrar em si a 

própria instabilidade que caracteriza o desenvolvimento das sociedades – sempre em 

assumida crise, nunca fixada mas, ainda assim, promotora da mais ativa e lúcida pro-

blematização. O seu modelo determina, em permanência, a definição e redefinição de 

objetivos, assumindo-se relativo e nunca absoluto, sempre pronto a acolher a mudan-

ça de necessidades. Um modelo que revela a enorme complexidade da sua conceção 

quando o próprio autor lhe acrescenta especificidades, distinguindo-lhe uma zona nu-

clear e outra periférica, com diferentes resistências às multifacetadas forças do exterior: 

“Esta definição relativa, aberta e dinâmica do objetivo da educação não deverá ser 

interpretada como disponibilidade total para com as pressões exteriores. Nada é 

mais alheio à ideia de uma educação sempre disposta a transformar-se, segundo 

as diversas e variadas exigências dos interesses políticos, industriais, económicos ou 

militares do momento. A educação deverá dispor de uma periferia recetiva e adap-

tável, se bem que o seu núcleo central deva ser estável e possuir a capacidade de re-

sistir às intenções, infelizmente demasiado frequentes, de sacrificar a sua autonomia.”  

(MALDONADO 1959:101)21

19 Tomás Maldonado (1922, Buenos Aires), pintor, designer e teórico argentino. Iniciou-se no ensino em 1955 

na escola alemã Hochschule für Gestaltung Ulm (HFG), por convite de Max Bill, reitor da escola, em 1945.

20 Maldonado oferece esclarecimentos aprofundados sobre estes teóricos. Com base neles, sintetiza-

mos que a teoria de Humboldt serviu de base ao neo humanismo que impregnava, ainda em 1959, a 

educação na Alemanha. Defendia a ciência no sentido “puro”, de inspiração platónica, não contaminada 

pelo “vírus” da aplicação prática. Quanto a Dewey, sustentando uma educação de tipo progressista 

que a União Soviética, mais do que qualquer outro país, chegou a ensaiar, importa saber que defendeu 

fervorosamente o princípio “da experiência dinâmica individual”, num pragmatismo rigoroso que des-

denhava toda e qualquer forma de saber teórico.

21 T.L.:“Esta defenición relativa, abierta y dinâmica del objetivo de la educación, no se ha de interpretar 

como disponibilidade total frente a las pressiones exteriores. Nada es más ajeno a la ideia de una edu-
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cación sempre dispuesta a transformarse, según las diversas y variables exigências de los intereses polí-

ticos, industriales, económicos o militares del momento. La educación ha de disponer de una periferia 

recetiva y adaptable, aunque su núcleo central ha de ser stable y ha de poseer la capacidade de resistir a 

los intentos, por desgracia demasiado frecuentes, de sacrificar su autonomia”

22 György Kepes (1906-2001), pintor, professor em design e teórico de arte nascido na Hungria.  

Emigrando para os E.U., notabilizou-se no ensino em design na New Bauhaus de Chicago. Em 1967, 

fundou o Center for Advanced Visual Studies no MIT, onde lecionou até à data da sua reforma (1974).

23 T.L.:“Instead of allowing both a further haphazard accumulation of scientific discoveries and a planless tech- 

nological expansion, it is our task to establish an organic interconnection of the new frontiers of knowledge.”

2.3. FORMAR NAS DIMENSÕES DA IMAGEM

2.3.1. Da literacia visual 

O projetar (tanto como o desenhar), em design ou em arquitetura,  implica desenca-

dear um pensamento por imagens. Façamos, pois, uma primeira incursão na proble-

mática que envolve o conhecimento pela imagem, nos seus moldes mais genéricos. 

O trabalho de György Kepes22 (1995) revela-se-nos particularmente adequado 

ao encaminhamento que fomos dando a este texto, aflorando os dilemas epis-

temológicos das universidades, já que, também ele, irá enquadrar a participação 

específica do pensamento visual no retrato genérico das necessidades sociais.

“Em vez de continuarmos a consentir numa acumulação ao acaso das descobertas cien-

tíficas e numa expansão tecnológica sem planeamento, é nossa tarefa estabelecer uma 

interconexão orgânica entre as novas fronteiras do conhecimento” (KEPES 1995:12)23.

Vemos que a proposta de alteração paradigmática tecida por Morin, nos as-

petos que sintetizámos atrás, encontra agora um reflexo nas palavras de Kepes, 

sendo que estas vão ganhar desenvolvimentos específicos na área do conhecimen-

to pela imagem. 

Kepes vê nas imagens um poderoso meio para reformar o homem como ser 

integrado, assim o reunindo com o conhecimento, dadas as propriedades forte-

mente estruturantes, ordenadoras e unificadoras que lhe são intrínsecas. O au-

tor faz ver que o processo percetivo em torno das imagens é, por inerência, um 

processo organizativo, estando a visão sempre convocada na incessante tarefa de 

medir e organizar os “acontecimentos visuais” que nos cercam. O enfoque que o 
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autor dá a este último conceito, situando-o no núcleo da vida social e aí, a vasti-

dão do poder conferido à visão, é que se oferece deveras relevante para aquilo que 

pretendemos vir a tratar, na formação em design. 

Sintetizemos a sequência lógica das ideias fundamentais de Kepes:

O autor começa por lembrar a função básica da visão na sobrevivência do 

homem no meio natural e faz-nos ver que dominar o natural tem a ver com do-

minar o espaço – tem a ver com orientação visual. E com reorientação visual, já 

que o meio se altera permanentemente, assim requerendo, a par e passo, novos 

mecanismos de medição. Kepes prossegue afirmando que tais mecanismos garan-

tem a sobrevivência não só no meio físico mas também no meio social, no qual as 

capacidades de orientação, pela visão, são particularmente estimuladas a reagir a 

constantes mudanças de todo o tipo e a transmutar-se no seio dela:

“Orientarmo-nos quando andamos a pé requer uma avaliação espacial diferente de 

quando conduzimos uma motorizada ou um avião. Dominar relações espaciais e 

orientar-se numa metrópole atual, por entre as intrincadas dimensões das ruas, dos 

subterrâneos e dos arranha-céus, requer um novo modo de ver.” (KEPES 1995:14)24

Partilhamos da opinião do autor em como, num mundo altamente dinâmico,  

é preciso que saibamos criar modos de compensação e reequilíbrio do nosso bem-

-estar geral, bem como da sua convicção de que as imagens, de fecundidade e 

adaptabilidade extremas, constituem potencialmente um desses modos. Fazemos 

também nossa, a viva aposta de que qualquer profissional das áreas visuais tem de 

utilizar os modos de representação visual de que carece o seu próprio espaço-tem-

po. Só por essa via ele poderá mobilizar a criatividade no sentido de uma ação posi-

tiva com fins sociais, também eles, positivos – preocupação que tem vindo a definir 

a prioridade de pensamento e de ação do design, desde a sua raiz histórica até hoje. 

Por seu turno, Peter Green25 (1974), focando precisamente a necessidade de 

formação visual do designer, dirige críticas ao ensino tradicional, maioritariamente 

centrado na literacia e na numeracia: “pouca ênfase se tem colocado na necessidade 

24 T.L.:“To orient oneself in walking requires a different spatial measurement than is required in riding 

in a motor-car or in an aeroplane. To grasp spatial relationships and orient oneself in a metropolis of 

today, among the intricate dimensions of streets, subways, elevated, and skyscrapers, requires a new 

way of seeing.”
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de desenvolver uma genuína linguagem educativa da forma visual. A literacia visual é 

uma característica central na formação em design.” (GREEN 1974:9)26

Frisemos que Green expressa esta preocupação em 1974. Contudo, Kepes antece-

dera-o, neste ponto, em 1944. A verdade é que a aplicação destas convicções em torno 

da educação visual, nas diversas sociedades ocidentais, parece sofrer constantes avan-

ços e recuos, numa oscilação de visões e de interesses que a todo o tempo subsiste.  

A esse respeito, Donis A. Dondis27 (1991) é particularmente enfática, ao apontar 

que a estruturação do modo visual constitui “uma esfera em que o sistema educa-

cional se move com lentidão monolítica.” A dominância que sempre tende a adquirir o 

modo verbal é, segundo esta designer e professora, gravemente excludente “do restante 

da sensibilidade humana, pouco ou nada se preocupando com o caráter esmagadoramente 

visual da experiência de aprendizagem da criança.” (1991:17) 

Em Portugal, podemos assinalar dois pontos altos na defesa da implantação 

da disciplina do desenho, até na formação geral, não excessivamente distantes do 

tempo atual: o primeiro, protagonizado pelo escultor Machado de Castro e me-

diante o seu Discurso sobre as Utilidades do Desenho, de 1788, documento todo 

ele favorável à “ instrução” e à “proteção” duma atividade que atestava ser “da maior 

utilidade para todos os cidadãos”, dado o amplo leque da sua  aplicabilidade, em 

variados domínios do conhecimento. A visão de Machado de Castro, porém, tar-

dou em dar frutos concretos, no seio da “conturbada política portuguesa” de então 

– assim nos informa Paula Tavares (2009). Por esta autora, ficamos cientes de que,

25 Ilustrador reconhecido, Green foi pioneiro na indústria do graphic design na década de 70 do século 

XX. No atual site da sua empresa localizada no estado americano da Califórnia pode ler-se: “Peter Green 

Design believes in conceptual thinking, creative problem-solving and a personalized approach. (…) The 

PGD creative team remais a varied talent pool of strong designers with fine art foundations.”

26 T.L.:“Our major traditions in education revolve around literacy and numeracy: little emphasis has 

been placed on the need to develop a genuine educational language of visual form. Such visual literacy 

is a further central characteristic of design education”.

27 T.L.:Donis A. Dondis, designer formada no Massachussets College of Art, foi professora de Comuni-

cação Social na Boston University School of Public Communication nos E.U. e diretora do Summer Term 

Public Communication Institute, dessa mesma instituição. A primeira edição da obra à qual fazemos 

aqui referência data de 1973.
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“apesar da reforma de 1836 decretada por Passos Manuel levar ao estabelecimen-

to em Lisboa e Porto das Academias de Belas Artes, reunindo todas as aulas de 

desenho existentes nas duas cidades, apenas em 1860 foi criada uma disciplina 

com a designação desenho nos planos de estudos liceais”. (2009:11)

Pouco tempo depois, em 1880, Ramalho Ortigão defendia, por seu turno, o 

desenho como base de todo o ensino escolar e, aí, frisou a importância de de-

senvolver competências de observação, ao longo de todo o percurso estudantil, 

imprescindíveis à construção de um olhar objetivo. Ortigão teceu mesmo uma 

relação explícita entre o adestramento dos sentidos, pelo desenho, e o desenvolvi-

mento do pensamento científico:

“Todos os pedagogos, desde Froebel, exigem que a educação da criança principie 

pela adestração dos sentidos no exame direto de todas as propriedades dos cor-

pos, a cor, a forma, o volume, o peso, etc. É pelo estudo do desenho que logicamen-

te deve começar qualquer instrução. O exame da forma convencional das letras, 

que serve de base à leitura, deve vir depois do exame da forma das coisas que 

serve de base ao desenho.” (ORTIGÃO apud TAVARES 2009:12)

Talvez pela pertinência que encontra nestes argumentos, Tavares segue-se-lhes 

com o seguinte comentário:

“Passados 130 anos continuamos a advogar pela disseminação do desenho no 

ensino, pela sua universalidade como elemento estruturador e de comunicação do 

pensamento dos cidadãos, perdendo o preconceito de ser (apenas) do domínio da 

arte e tornando-se muito mais operativo aos mais variados níveis”. (2009:12)

Expressamos, em pleno século XXI, estas convicções, com um sentido de 

urgência que decerto não é menor do que os anteriores, clamados nos séculos 

XVIII e XIX. Dizendo o mesmo pela positiva: a necessidade de literacia em geral, 

na qual devemos incluir a de natureza visual, deve ser vista como uma necessi-

dade até cada vez mais aguda: uma tal educação é “imperativa, numa escala sem 

precedentes, se o homem, que agora vive num mundo mais vasto, é para ser mesmo con-

temporâneo” (KEPES 1995:12)28. A máxima de Kepes não só dá cobertura às preocu-

pações dos vários autores que têm vindo a ser citados, como se mantém atual.  

Num mundo que os meios tecnológicos e científicos não cessam de tornar cada 
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vez “mais vasto”, a comunicação que pretende abrangê-lo e unificá-lo funciona 

num elevado nível que só um pensamento educado na complexidade e para a 

complexidade – retomando Morin – poderá deveras gerar e gerir.

Apontando de novo para o centro desta investigação, especifiquemos: nesse 

objetivo de abarcar o complexo, é imperativo que se proceda à revisão crítica das 

metodologias que possam contribuir para uma educação visual em tais moldes, 

orquestrando um pensar e um fazer deveras unitários e abrangentes. Fazendo-o 

hoje, pretendemos que uma tal revisão se constitua numa atualização de ideias e 

de práticas pertinentes aos propósitos do design do nosso tempo. 

  Importa ainda especificar, nestas Considerações Preliminares, que o pensa-

mento pelo desenho, constituindo um subdomínio do vasto domínio da comu-

nicação visual, supõe o seu próprio espaço de literacia visual (ou de alfabetização 

visual), com metas e recursos inerentes. Desse espaço, no qual podemos ver incluí-

das diversas modalidades de desenho, a presente investigação subtrai - lembre-

mo-lo - o “setor” da observação desenhada, concretizada manualmente. Frisemos, 

pois, que será no enfoque crítico das metodologias que servem o binómio obser-

vação/representação, no contexto da formação do designer, em fase assumida-

mente propedêutica, que nos iremos deter.

2.3.2. Das relações entre copa e raiz

O retrato de uma geração de jovens marcada pelo amolecimento das faculdades 

críticas, perante cada nova facilidade tecnológica, que dir-se-ia vir reforçar, depois 

da anterior, a sua experiência passiva de consumidores de ecrãs, pode ser extre-

mo, mas tem vindo a ser apontado como um ponto a vigiar nas sociedades atuais. 

Um ponto paradoxal. Na verdade, captar a proliferação das imagens é algo que 

se realiza sem esforço, mas filtrá-las através de um juízo crítico desperto implica 

todo um outro patamar de compreensão que só pode ser alcançado pela apren-

dizagem, pelo treino - que, aqui, são de natureza essencialmente experimental.  

E é também aqui que os sistemas de ensino já terão prestado provas de descura-

28 T.L.:”Education on an unprecedented scale is imperative if man, who now lives in a wider world, is to 

be really contemporary”. 
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mento, com nefastas consequências: “Os juízos relativos ao que é factível, adequado 

e eficaz na comunicação visual foram deixados ao sabor das fantasias e de amorfas 

definições de gosto”. (DONDIS 1991:17)

Depreendemos pois que, sem o desenvolvimento de critérios superiores aos 

da mera resposta “natural” ou das tendências em moda, não se pode falar em 

profissionais visualmente cultos, capazes de se elevar acima dos estereótipos ou, 

mesmo, acima das suas estreitas/caprichosas preferências pessoais.

E como se desenvolvem tais critérios? É imprescindível que renovemos a 

pergunta: o que é que não pode mesmo ser descurado no contexto da forma-

ção artística em geral – e do design em particular? Que sabemos, hoje, das suas 

reais prioridades? Quais são as aprendizagens deveras fundamentais e estrutu-

rantes e como viabilizá-las? Isto é, que competências urge desenvolver e por via 

de quais metodologias?

Decerto não é na técnica que vamos colocar o enfoque, por muito que esta 

não seja nunca completamente contornável. É que, como sabemos, a assimilação 

de instruções de ordem técnica é bem mais simples e imediata do que a morosa 

construção de uma consciência capaz de vir a agir com fundamentação e critério. 

Tomando o exemplo de Dondis: aprender um reduzido número de regras mecâ-

nicas respeitantes ao uso de uma máquina fotográfica não é jamais sinónimo de 

fazer boas fotografias. Por outras palavras, “por si só, a reprodução mecânica do 

meio ambiente não constitui uma boa expressão visual. Para controlar o assombroso 

potencial da fotografia, se faz necessária uma boa sintaxe visual” (DONDIS 1991:2).  

E quem diz “ fotografia” pode também dizer “ infografia” ou “cinema”, ou qualquer 

outra área técnica aplicada ao mundo visual – até a técnica reportada ao “desenho 

manual”, por mais simples e humilde que esta possa ser (pretendemos com isto 

dizer que, também neste desenho, conhecer a técnica da aguarela ou do pau de 

carvão ou qualquer outra não é condição suficiente para realizar bom desenho).

Parece, pois, fundamental, consagrar uma relação direta entre copa e raiz, i. 

e., entre a larga multiplicação de oferta dos meios visuais dos últimos decénios, e 

a existência (a exigência) de mentes consistentemente estruturadas, em termos 

visuais, que deles possam tirar máximo partido – consagrar, neste quadro pa-

radoxal, a necessidade imperativa de estruturação do intelectual e do sensível, 
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ainda que plenamente ciente da complexidade que esta envolve. “A complexidade, 

porém, não se opõe à definição”, diz ainda a autora (1991:19). 

No termo da “complexidade” reencontramos, por assim dizer, Morin e, na 

segunda afirmação, obtemos uma intenção desmistificadora que acredita nas 

possibilidades operativas da “definição” racional, da qual podemos tirar máximo 

partido… já que, não o esqueçamos, existe um sistema visual, percetivo, sensorial, 

comum a todos os seres humanos, integrando-a e conduzindo-a. 

O verbo “integrar” que acabamos de utilizar, a propósito da relação ra-

cional/sensorial aproximou-nos do conceito-chave que utiliza Juhani Pallasmaa, 

(2009) quando defende a causa da unidade mente-corpo – referimo-nos ao con-

ceito de “consciência corporificada” (“embodied consciousness”), decorrente da 

ideia de que a existência humana é, em si mesma, uma “condição corporificada”. 

Pallasmaa luta por uma reabilitação efetiva destas noções, no seu todo, já que 

uma conceção de rutura entre a  mente e o corpo, com sólidas fundações na 

história da filosofia ocidental, continua a impregnar as nossas vidas, sem que 

disso tenhamos plena consciência:

“Na nossa era de maciça produção industrial, surreal consumismo, eufórica comuni-

cação e ficcionais ambientes digitais, continuamos a viver nos nossos corpos exata-

mente do mesmo modo como habitamos as nossas casas, porque lamentavelmente 

esquecemo-nos de que não vivemos dentro dos nossos corpos, antes somos estruturas 

corporizadas. A encarnação não é uma experiência paralela; a existência humana é 

fundamentalmente uma condição corporizada. (…) Filosoficamente, podemos ter já 

rejeitado a dualidade cartesiana corpo/mente, porém a separação continua a vigorar 

nas nossas práticas culturais, educacionais e sociais.” (PALLASMAA 2009:13)29

A referência a Pallasmaa surge-nos oportuna e incontornável num segundo 

aspeto. Se, até aqui, através de autores como Kepes e Dondis, relevámos a impor-

tância de não descurar a componente visual na formação global do indivíduo, fal-

29 T.L.:” In our age of massive industrial production, surreal consumption, euphoric communication 

and fictitious digital environments, we continue to live in our bodies in the same way that we inhabit 

our houses, because we have sadly forgotten that we do not live in our bodies but are ourselves embo-

died constitutions. Embodiment is not a secondary experience; the human existence is fundamentally 

an embodied condition. (…) We may well philosophically rejected the Cartesian duality of body and 

mind, but the separation continues to rule in cultural, educational and social practices.”
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tava-nos contemplar outras importantes dimensões que, estando-lhes associadas, 

são, porém, distintas e de relevância. 

Oferecendo-nos, numa segunda obra,30 um quadro histórico que remonta a 

testemunhos da Grécia antiga até à atualidade, Pallasmaa demonstra como a vi-

são tem vindo frequentemente a ser considerada “o mais nobre dos sentidos”, em 

detrimento dos restantes. Se já a Renascença propôs o conhecido triângulo sen-

sorial encimado pelo olho e também os escritos modernistas assumiram o seu fa-

voritismo pela visão (só dois exemplos, entre outros), nada parece igualar o modo 

extremo como a recente evolução da cultura tecnológica tem vindo a separar e a 

hierarquizar o aparelho sensorial humano: 

“A visão e a audição hoje são os sentidos socialmente privilegiados, enquanto os 

outros três são considerados resquícios sensoriais arcaicos, com uma função mera-

mente privada e, geralmente, são reprimidos pelo código cultural.” (2011:16)

 Na qualidade de projetista arquiteto, este autor vem frisar que o uso desenvol-

to da visão não implica necessariamente a rejeição dos demais sentidos, responsáveis 

pela interiorização de fatores físicos essenciais ao projeto como o da materialidade 

e do peso, fazendo ver que, muito concretamente, “o ingrediente tátil inconsciente que 

existe na visão31 é particularmente importante e muito presente na arquitetura histórica, 

mas extremamente negligenciado na arquitetura de nossa época.” (2011:25)

A nós, importa-nos completar este conjunto de raciocínios adiantando que a 

prática do desenho, sendo eminentemente visual, sempre incorpora as outras mo-

dalidades sensoriais. Alguns exercícios associados ao desenho de observação – nos-

so objeto de estudo - assumem-no claramente nos seus enunciados32, estimulando 

e reforçando a participação táctil, por exemplo, ao mesmo tempo que racionalizam, 

problematizam, sistematizam. Nestas suas múltiplas facetas, voltamos a apontar o 

importante contributo formativo da observação desenhada junto do futuro desig-

ner, na qual poderosos elos entre mente, olhos e mãos contribuem para uma plas-

30 Referimo-nos a Os olhos da pele – a arquitetura e os sentidos (ver Referências bibliográficas  

do presente capítulo).

31 Retomamos esta problemática no capítulo 4.

32 No capítulo 7 do presente trabalho referem-se explicitamente enunciados onde tal se pode verificar.
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ticidade projetual isenta de qualquer redutivismo, nem cartesiano, nem sensorial… 

já que não é decerto a “higiene do ótico” - referida por Pallasmaa (2011:26) a propósito 

dos ideais de Moholy-Nagy - que aqui procuramos e defendemos.

2.4. SITUANDO O PROJETO E O DESENHO NO ENFOQUE

Algures entre os abusos da racionalidade que condenam Morin, Gil, Goméz, Aicher 

e outros acima referenciados, e as possibilidades operativas da racionalidade an-

corada na educação visual em que crê tão convictamente Dondis, sem descurar a 

imprescindível coesão intelectual/multisensorial que também Pallasmaa defende, 

teremos de situar o ensino do projeto e do desenho. 

Voltemos, com tal intuito, a Donald Schön (2008), cuja obra é decisiva neste 

mesmo enfoque. Explorando as tradições ditas “desviantes” (o termo possui valor 

positivo) da educação artística, que englobam campos tão diversos quanto os do 

artesanato e do treino de atletas, da música, da dança e das artes visuais em ge-

ral, o autor desenvolve uma defesa e uma riquíssima caracterização daquilo a que 

chama o “ensino prático reflexivo”. O seu estudo centra-se nas aulas de projeto em 

arquitetura, que diz ocuparem “um ponto intermédio entre as escolas profissionais e 

de arte” (SCHÖN 2008:26) constituindo mesmo um “protótipo” do tipo de aptidões 

artísticas que todo o profissional (incluem-se portanto, o advogado, o médico, o 

gestor, o professor, etc.) deveria adquirir. Para o autor, o conceito que resolve a 

questão das falsas fronteiras entre a teoria e a prática é precisamente o de “practi-

cum reflexivo”, que tem a ver com um refletir-a-partir-da-ação e não fora dela, num 

cenário particularmente vivo e dinâmico: o território da sala de aula. Nesse “apren-

der fazendo”, a racionalidade vê os seus excessos controlados à partida, e passa a 

atuar num espaço tão crítico quanto humano e humanizante.

Como sabemos, o grande núcleo agregador de toda a atividade, em arquitetu-

ra, é o projeto. E também assim ocorre em design, pelo que podemos afirmar que o 

padrão característico da aprendizagem em arquitetura estudado por Schön possui 

grandes afinidades com o da aprendizagem em design. 

Por seu turno e a nosso ver, a aprendizagem do desenho, em design insere-se 

plenamente no modelo descrito, não podendo deixar de ser pensado em articula-
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ção com o ensino do projeto. Por via da experiência gráfica, o professor de desenho 

canalizará toda a ação dos seus alunos para a aquisição de competências favoráveis 

ao projeto em design. Terá de descobrir modos de abordagem eficazes, distinguin-

do-os dos inócuos e, mesmo, dos nefastos. Na verdade, perseguir consequências 

positivas para a sua ação como formador passa por consciencializar-se do potencial 

deformador de certas orientações e propostas. E de certos métodos, destaque-se. 

Desta suscetibilidade depreendemos o lado luminoso e o lado escuro do em-

preendimento do ensinar/aprender. Formam como que uma tensão permanente, 

entre si, que abrange os conteúdos, os objetivos e as metodologias dos planos 

curriculares, bem como a direta relação professor-aluno. Questionar as metodolo-

gias do desenho – cerne da investigação que nos ocupa - é, pois, um estimulante 

ato de gravidade e responsabilização. Dirigindo as forças produtivas/criativas dos 

formandos, as metodologias irão decerto facultar experiências mais ou menos 

luminosas na procura do saber. 

Prossigamos, pois, nesse intuito de melhor compreender o que poderá ser o 

“ponto intermédio” que Schön identifica para referenciar a desejável convergência 

das procuras profissionais da arte, da técnica, da ciência, um “ponto intermédio” no 

qual podemos igualmente ver convergir as dimensões mentais e sensoriais, por um 

lado, e as componentes teóricas e práticas, por outro.

2.4.1. A observação desenhada: um exercício de dupla face

Tomemos uma imagem corrente – a do designer esquissando à mão livre. As com-

petências de desencadear o fluxo de ideias visuais e de as manipular de modo 

expedito, vistas tanto na condição de monólogo – do projetista consigo mesmo 

- como de diálogo – comunicando eficientemente com o resto da equipa – têm 

raiz num conjunto de articulações entre saber-ver, saber-fazer, saber-pensar, que a 

prática da observação desenhada promove. Façamos uma primeira e muito rápida 

passagem por tais competências: 
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Saber ver o mundo que nos cerca: 

Facilmente compreendemos que o exercício de treinar a observação desenhada 

transcende em muito o simples olhar automático e/ou descentrado que usamos quo-

tidianamente, acabando por desenvolver na visão uma riquíssima capacidade discri-

minatória33 das componentes  visuais constitutivas de qualquer tema e estruturando 

o próprio ato percetivo no seu todo (já que o visual, como vimos atrás, é indissociável 

dos restantes sentidos). James Richards34 (2012:15) acrescenta que essa experiência dire-

ta do desenho in situ ,por exemplo, “é seminal para o desenvolvimento das competências 

essenciais ao designer”, tratando-se de: 

“uma prática que sobrevive há séculos aos progressos tecnológicos por boas razões: con-

verter uma paisagem [ou qualquer outro tema, diríamos] em linhas, tons e texturas 

permite transmitir, de maneiras que a fotografia não possibilita, a essência visual  

de uma cena e a nossa reação a ela, numa perspetiva singularmente pessoal.” 

Saber fazer desenhos: 

Longe de se identificar com gestualidade gratuita e inócua, saber fazer dese-

nho equivale a traçar marcas num suporte, caracterizando-as adequadamente e 

conduzindo-as de modo unificado - pela disciplina do gesto - dentro de um propó-

sito comunicativo determinado. Uma tal disciplina implica saber das linhas e das 

manchas, saber da sua energia comunicativa potencial, saber das variáveis que lhes 

são imputáveis bem como das regras (e das exceções) que lhe conferem orientação 

e coerência. Há, pois, que saber pensar sobre o que se está a fazer, se queremos 

estruturar e enriquecer a “perspetiva singularmente pessoal” de que fala Richards.

33 Porque, como diz José Antonio Marina (1995), é possível aprender a discriminar. Até os animais o 

podem fazer, diz-nos, num nível evidentemente mais básico, i.e., podem conseguir identificar significa-

dos em estímulos aos quais não reagiam anteriormente. A verdade é que a nossa perceção se modifica 

com cada nova aprendizagem e com o seu progressivo aprofundamento, como se compreende pelos 

exemplos que nos dá: “O cardiologista que ausculta um paciente não tem maior acuidade auditiva do 

que outra pessoa com bom ouvido, mas percebe mais informação. O mesmo sucede com o ornitólogo 

que aprende a distinguir, na algaraviada do bosque, as linguagens especiais de cada pássaro.”

34 James Richards, natural de Fort Worth, Texas, USA, é arquiteto paisagista e escritor. É cofundador 

da Townscape, uma consultora de design urbano e realiza workshops de desenho internacionalmente. 

Participou no 2º Simpósio Internacional dos Urban Sketchers que decorreu em Lisboa, na Faculdade de 

Belas Artes, em julho 2011, aí conferenciando sob o título “O Renascimento do desenho à Mão Livre”.
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Pretendemos, com esta alusão muito esquemática às três categorias de saber 

envolvidas no desenho de observação, relevar as dimensões práticas e teóricas 

nele envolvidas, já que disso temos vindo, genericamente, a falar. Todos aqueles 

que desenham confirmam a índole prática do desenho, desde Leonardo da Vinci 

(defendendo-o como experiência) até hoje: o desenho é um saber prático - e só 

se conhece o desenho... fazendo-o. Entra-se, pois, no seu mundo, pela única por-

ta possível: a porta do lápis na mão. Não renegando, de todo, estas afirmações, 

pretendemos acrescentar: há também que saber parar, suspender a ação do lá-

pis e pensar teoricamente o desenho (o desenho é também, para Leonardo, cosa 

mentale). Há que recear a teoria fora da prática, decerto que sim, mas não teoria e 

prática associadas; em fase formativa, a suspensão do fazer que dá entrada à ideia 

teórica, deixando que um e outra se alternem e reciclem mutuamente, traduz-se 

num mecanismo de aprendizagem fulcral. 

Com estas breves afirmações, tocamos o alvo anunciado: é a faceta de duplo 

exercício, da observação desenhada, que nos permite, desde já, afirmar o estatuto 

não meramente prático, mas teórico-prático, desta disciplina, servindo os interes-

ses também eles teórico-práticos do design. Daqui decorre que as metodologias 

que servem de suporte ao desenho devam, por seu turno, ver-se adaptadas e ade-

quadas a um tal estatuto.

2.4.1.1. Motivando também para a teoria 

A um dado momento da sessão de abertura do 2º Seminário Internacional Arqui-

tetura da Diferença ocorrido nas instalações da Universidade Lusíada em Lisboa, 

em 2011, o Professor Doutor Arquiteto Joseph Muntañola35, codiretor do evento, 

assumiu dirigir-se especificamente aos docentes e discentes de arquitetura que 

constituíam a maioria da plateia e frisou a importância do “teorizar” no “projetar”. 

35 Josep Muntañola Thornberg (1940), arquiteto, teórico da arquitetura, catedrático da Universidad 

Politécnica de Cataluña, doutorado pela Escuela de Arquitetura de Barcelona, que dirigiu entre 1980 

e 1984. Foi presidente da International Association of Anthropology of Space (1988), presidente da 

International Association of Semiotics of Space (2000-2006) e da  Action Cost C2 da Comissão Europeia 

(1988-1999). Foi professor convidado na Universidade da California, Berkeley (1970-1973 e 1984-1988). 

Atualmente é académico e editor da revista Arquitectonics: Mind, Land, Society.
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As suas palavras incitavam, veementes, à investigação teórica, estimulavam o de-

senvolvimento de trabalhos de dissertação e de tese pertinentes e qualificados, 

tecendo para tal múltiplos argumentos, imagens, canais de reflexão, qual deles 

mais eloquente e inspirador. Uma das incursões do seu pensamento ocorreu no 

mundo da pintura:

“Tomemos um quadro de Picasso. Mudam as leituras e ele vive de acordo com 

cada leitura. Se se começa a ouvir alguém que disseca o quadro (um leitor do 

quadro é como que um medium), começamos a entender um outro nível. Não é 

o próprio Picasso que o está lendo, mas a sociedade, como recetora, pode ler ali 

conhecimento e comunicá-lo. Ler o conhecimento é vital, é formativo para o proje-

tista. São, por exemplo, 'boas' teses, teses úteis, aquelas que estudam um projetista 

e/ou uma obra e revelam o conhecimento que há por detrás.” 

Na tela ficaram retidas as marcas plásticas, testemunhos físicos das estru-

turas mentais que as comandaram. Impõe-se que exploremos ao máximo os as-

petos legíveis de tais estruturas, já que muitos outros não poderão jamais sê-lo.  

Impõe-se, ainda, que cada novo exercício de leitura seja capaz de distender a inte-

ligência e a sensibilidade para além do nível comum e previsível, desocultando o 

"conhecimento" de que fala Muntañola.

Defendemos, por nosso turno, que, junto de quem pretende aprender-a-

-ler-o-real-através-do-desenho deve também ser promovida a leitura de imagens 

desenhadas. É uma abordagem teórica que se desencadeia a partir de um olhar 

ampliado sobre o traçado (como se de uma lupa se tratasse), reconstituindo ges-

tualidades e lógicas inerentes. Uma abordagem que modestamente assume claros 

limites. Desses limites, i. e., daquilo que não poderemos jamais ler ou saber a partir 

de uma imagem – mas não menos daquilo que até poderemos, sim, decifrar e en-

tender - fala-nos igualmente Ernst Gombrich, numa das suas obras, onde dedica 

todo um capítulo à problemática da leitura de imagens36. Dele ressalta a ideia de 

36 Referimo-nos ao notável historiador e crítico de arte austríaco (1909-2001). O capítulo tem por título 

“Observando os Artistas em Ação: Compromisso e Improviso na História do Desenho” e surge na obra 

referenciada no final do presente capítulo, publicada pela primeira vez em 1991.
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que, na história da arte do Ocidente, a qualidade de transparência do desenho 

relativamente à pintura (mais especificamente do esquisso, na condição de primo 

pensiero que lhe podemos atribuir), permite uma significativa distensão daqueles 

limites. Com algum humor, Gombrich refere-o assim:

“Espero que a escolha precipitada que fiz do título deste capítulo não venha ali-

mentar a esperança de que possa, eu, demonstrar o modo como Leonardo terá 

hesitado acerca do sorriso da Mona Lisa ou como Rembrandt se debateu com  

A Ronda da Noite. A primeira coisa que faz todo o historiador é resignar-se com os 

seus próprios limites. Há tanto que gostaríamos de saber e que jamais saberemos. 

Porém, mesmo sem termos estado presentes, somos por vezes capazes de inferir, 

a partir da evidência dos esquissos, como terão emergido das mãos dos artistas 

aquelas imagens.” (GOMBRICH 1992:92).37 

Expliquemo-nos agora melhor: reconhecido nos seus claros limites, o exer-

cício de leitura de desenhos, em aula, mais não pretende do que a aquisição,  

pelo aluno, de matrizes de pensamento38. Assumidas como sistemas finitos e par-

ciais, tais matrizes vão permitir que se produzam sobre elas infinitas variações 

ou desvios. O importante está em admitir que, de algum modo, se infiltram na 

memória criadora, ampliando-a, modificando-a. Como diz José Antonio Marina39 

(1995:146): “Proust não conseguiu o seu estilo enchendo a sua memória de textos alheios. 

37 T.L.: “I must hope that the title I rashly chose will not have aroused the hope that I shall be able to 

show how Leonardo hesitated over the smile of the Mona Lisa or show Rembrandt struggled with the 

Night Watch. The first thing a historian learns is to resign himself. There is so much we would like to 

know and will never know. But even without having been present, we are sometimes able to infer from 

the evidence of sketches how the images we know emerged under the artist’s hands.”

38 Utilizamos o termo “matriz” como “fonte ou base a partir da qual se geram outras coisas”.

39 Referido pela primeira vez na nota 33 do presente documento, esclarecemos aqui que José António 

Marina (Toledo, 1939) é professor catedrático de filosofia, ensaísta e pedagogo, homenageado pelo 

prémio Nacional de Ensaio em 1993.
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Só quando os textos se aprendem como matrizes, quando se lê como escritor40, é que o 

aprendido se pode transformar num sistema produtor de recordações” ... e de projetos 

já então pessoais, diríamos. 

Muito mais do que simplesmente colar o olhar no modelo, na aula de desenho à 

vista, o aluno é levado a percorrer uma circularidade sem sequenciamento fixo: olhar 

o modelo, verbalizar acerca dele, explicitar um regramento para a ação, traçar, ler 

criticamente os resultados obtidos, ler imagens desenhadas por outros, descobrir afi-

nidades e diferenças do exercício em mãos para com elas, mudar conscientemente o 

regramento da ação, voltar e voltar a traçar... uma roda viva que vai edificando uma 

consciência acerca dos problemas implicados, sem que nunca os mecanismos intuiti-

vos sejam menosprezados. Sem que jamais teoria e prática se anulem mutuamente.41

“Teses milagrosas? Não… qualquer tese, mesmo a mais interessante, é limitada; a 

teoria é limitada, mas fundamental. Mais fundamental, ainda, será não romper 

as relações entre teoria e prática, entre abstrato e concreto!” (MUNTAÑOLA 2012)42

40 Parece-nos a propósito repor aqui um conjunto de afirmações extraído das respostas ao Questionário 

que elaborámos no âmbito da metodologia de inquérito. À pergunta nº 3, um dos inquiridos expressou-

-se assim: “Todos os diferentes métodos e autores de referência  fizeram um todo na minha formação. 

Esta diversidade de métodos permite-me que hoje consiga optar por o que considero mais vantajoso 

para o objetivo que pretendo, portanto, posso fazer uma comparação que poderá não ser a mais certa 

mas que vai com certeza ilustrar o que pretendo dizer. Comparemos isto a um escritor que leu poucas 

obras de outros autores com outro que já leu muitas obras. Pode não querer dizer nada, mas à partida 

o que leu mais, tem mais informação e mais conhecimento e por consequência terá mais e melhor para 

nos escrever.”  sublinhados nossos (Arquiteto António Luís de Almeida Catarino, ver Anexo E)

41 Acabamos de oferecer, a traços largos, uma descrição da metodologia amplamente experimentada 

pela disciplina do Desenho no Curso de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa, ministrada 

por uma equipa de assistentes da qual a presente investigadora fez parte integrante, sob coordenação do 

Professor Escultor Fernando Conduto, de 1987 a 2007. Lembramos aqui palavras suas a respeito da obser-

vação desenhada, expressas oralmente numa reunião de novembro 2006: “A leitura de imagens desenha-

das é a base do trabalho, o cerne da questão. No 1º ano, o aluno ainda não está no patamar de identificar 

e traduzir, pelo desenho, em regime de autonomia. Precisa de paternidades, de referências para saber o 

como. As imagens-de-referência – tão diversas quanto possível - vão revelando que não há regras únicas.  

A partir daí, ele começa a formular opções, sejam elas mais ou menos duradouras…”

42 Em comunicação oral no evento referido no início do presente capítulo.
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2.5. SUMÁRIO

Ao debruçarmo-nos sobre alguns dos problemas epistemológicos fundamentais 

que registam as universidades do presente, pudemos ganhar algum discernimento 

acerca dos dilemas que, afetando os seus programas e as suas práticas, vêm tam-

bém “tocar”, diretamente, no nosso objeto de estudo. Para operar a necessária 

mudança de escala do olhar que este objetivo exigia, apoiámo-nos em autores 

decisivos: Edgar Morin, sociólogo do contemporâneo e iniciador do pensamen-

to complexo na sociedade ocidental, pode dizer-se personificar a grande causa 

da unificação entre homem e conhecimento, à qual também nós pretendemos 

aderir, a partir do modesto território social e cultural em que exercemos a nossa 

ação educativa. Para o equacionamento, não propriamente linear e pacífico, das 

relações entre saber prático e saber teórico, na vida das universidades, contámos, 

entre outros, com o lúcido contributo de Pérez Goméz que, logo nos endereçando 

a Donald Schön, nos aproximou do ensino concreto do projeto e do modelo tão 

desviante quanto credível que ele representa na concretização duma modalidade 

de ensino prático reflexivo.  Passámos, ainda, pela filosofia da educação procla-

mada por Tomás Maldonado, caracterizando a complexidade das relações entre a 

vida interna e externa às instituições de ensino e por Otl Aïcher que surge, neste 

encadeado de ideias, como vivo testemunho das mais interessantes articulações 

que possamos jamais tecer entre pensar e fazer, tanto no mundo do ensino como 

no do design exercido profissionalmente.

Giorgy Kepes permitiu-nos encaminhar a questão dos dilemas epistemológi-

cos vividos pelas universidades para o domínio específico das imagens e das suas 

apetências estruturantes, unificadoras e, por isso mesmo, potencialmente regene-

radoras do saber. Associadas às de Peter Green e de Donis A. Dondis, as ideias de 

Kepes permitiram-nos destacar a noção de literacia visual e a sua importância, não 

só na formação em design como na formação global. Esta mesma noção viu-se, 

ainda, completada e enriquecida pelo contributo de Juhani Pallasmaa, alertando 

para os perigos da omnipresença da imagem nas sociedades atuais, fazendo ver 

que a falta de humanismo das cidades contemporâneas é também consequência 

da negligência com o corpo e com o sistema sensorial no seu todo. 
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Pudemos aproximar-nos, por esta via, do desenho e das metas e recursos que 

conformam o seu modo específico de se constituir em literacia multissensorial. 

Revelou-se, aí, oportuno, referir a pertinência de intentar desenvolver, por parte 

da presente investigação, um enfoque crítico sobre as metodologias que servem a 

aprendizagem do desenho: conectando o pensar com o fazer, estruturando as for-

ças produtivas e criativas dos formandos e percorrendo transversalmente distintas 

disciplinas, unificando-as, elas poderão - assim o cremos - contribuir para educar 

na complexidade e para a complexidade.
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Capítulo 3.
DA FORMAÇÃO DO DESIGNER.
DO PROBLEM-SETTING-AND-SOLVING
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3.1. INTRODUÇÃO

“Architects are late bloomers.” (FREDERICK 2007:101)43

Ocorre com o designer aquilo que ocorre com o arquiteto: um vasto leque 

disciplinar integra a sua formação, robustecendo a sua capacidade de problemati-

zação em torno da complexa rede de exigências formais, funcionais, emocionais, 

que motivam e justificam toda e qualquer ação projetual. A formação em design 

deve, pois, ser entendida como um processo ao longo do qual se vão conformando 

a sensibilidade e a inteligência projetuais, em permanente confronto com neces-

sidades de ordem externa - processo lento, longo, elaborado, que leva Mathew 

Frederick a afirmar, na citação supra, que a maturidade de um projetista tende a 

acontecer tardiamente. 

Perante este quadro, é nossa convicção que o melhor que uma escola de design 

pode fazer por um aluno é colocar a tónica no processo e não no produto, procu-

rando desenvolver, nele, boas competências processuais – precisamente as mais di-

fíceis de adquirir. É esta convicção que despoletará o arranque do presente capítulo, 

assumindo nós, desde já, que de todo trataremos o tópico da formação do designer 

na imensa extensão de possibilidades que, em si mesmo, determina, mas apenas na 

formulação de um essencial canalizável para o contributo do desenho.

43 Matthew Frederick é arquiteto e urbanista, vivendo presentemente em Cambridge, Massachusetts. 

Tem vindo a ensinar em diversas instituições, entre as quais se destacam o Boston Architectural College 

e o Wentworth Institute of Technology.
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A metodologia de problem-setting-and-solving será por nós equacionada na 

procura desse mesmo essencial que deve assegurar a formação em design. Fá-lo-

-emos ao longo de uma segunda parte deste mesmo capítulo, mas não sem pri-

meiro fazer um recuo, a fim de contemplar todo um rol de interrogações basilares, 

a seu respeito: afinal, o que se entende por “problema”, em design? Deveremos 

reconhecer diferentes categorias de problemas?  E a expressão “problem-setting-

-and-solving” - deveremos tê-la por fulcral e ainda atual, na atividade do designer... 

ou nem tanto? E como canalizar o termo para o ensino? Que novos significados ou 

potencialidades se lhe acrescentam, quando o problem-setting-and-solving se torna 

metodologia, na aprendizagem do projeto e/ou do desenho?

Conduzido pelas descobertas que emergirão por força de trabalhar estas e outras 

interrogações, ensaiaremos transpor a lógica interrogativa do problem-setting-and-sol-

ving para o domínio do desenho de observação, visando obter um progressivo esclare-

cimento acerca daquilo que enreda e desenreda o trio sujeito-objeto-representação.

3.2. DA EDUCAÇÃO EM DESIGN: TRÊS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

3.2.1. Escavar abaixo da superfície

Dissemos atrás44 que o profissional visualmente culto é aquele que desenvolveu 

critérios superiores aos da mera resposta natural ou das tendências em moda. 

Antes de prosseguir com outros desenvolvimentos, pretendemos desfazer um 

hipotético equívoco relativamente à noção de “cultura visual”. Um equívoco que 

pudesse associá-la a um modo desagregado e superficial de pensar os objetos, ti-

dos avulso, por um lado, e servindo uma intenção meramente cosmética, por ou-

tro - como se as preocupações fundamentais do projetista visualmente culto tives-

sem simplesmente a ver com  aparência e não com substância, com  embalagem 

e não com corpo, com decoratividade e não com estrutura, dentro de uma visão 

não unificada e não abrangente. Quando Tomás Maldonado afirma que o design 

é uma atividade projetual que visa determinar as qualidades formais dos objetos, 

logo elucida que se entende por qualidades formais “não só as características exter-

44 No ponto 2.3.2. do capítulo 2.
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nas mas também, e sobretudo, as relações funcionais e estruturais que tornam o objeto 

uma unidade coerente, quer do ponto de vista do produtor, quer do utente.” (MALDO-

NADO apud BONSIEPE 1992:37) E encontramos em Peter Green um reforço no mes-

mo sentido quando nos diz que “o processo de design não trata apenas de modelar 

a aparência das coisas à nossa volta, mas de modelar o próprio modo como vivemos.” 

(1974:7)45 Estas ideias, se forem transpostas para o ensino, podem alimentar um 

princípio educacional fundamental, também ele mais preocupado em dinamizar a 

procura de significados do que em forjar soluções, à semelhança da convicção que 

Norman Potter46, por seu turno, expressa: “ A educação em design deve, pela sua 

natureza, escavar abaixo da superfície e deve preocupar-se mais em clarificar intenções 

do que em obter resultados.” (2003:26)47 A ressalva toca-nos muito de perto, na me-

dida em que também o desenho, como atividade eminentemente visual e manual, 

corre o risco de ser visto, numa aceção geral, como mero aparato gráfico ou ato 

gratuito (não será exagerado dizer que se verifica frequentemente uma tendência 

em identificar o desenhar como uma destreza de tipo mecânico que se treina com 

fins de entretenimento). Mesmo como disciplina constante do plano curricular de 

um curso de design é muitas vezes encarado (pelo exterior e/ou pelo aluno que 

ainda não ingressou) como resultado e não como processo, totalmente insuspeito 

das dimensões estruturantes que virá a introduzir no projeto.

Importa não abandonar este tópico sem lembrar que a abrangência do fe-

nómeno design, comportando uma cultura material, além de visual, se identifica 

com um território de fusão entre ambas, ao qual Guy Julier (2006:64) propôs, aliás, 

chamar-se Cultura do Design. Neste ponto, revemo-nos nas palavras de enquadra-

mento geral da investigadora Isabel Dâmaso Rodrigues que, referindo-se ao seu 

próprio trabalho investigativo, diz situar-se este “no espaço teórico edificado em tor-

45 T.L.: “The design process is not just a matter of shapping the appearance of things around us but also 

shaping the way we live.”

46 Norman Potter (1923-1995) foi marceneiro e designer. No final dos anos 50, dedicou-se a tempo 

inteiro ao ensino no Royal College of Art e, em 1964, a par de grande ativismo político, funda um curso 

no West of England College of Art and Design, em Bristol. A obra aqui referenciada data de 1968, ano em 

que Potter se juntou à revolta estudantil do maio 68.

47 “Design education must, by its nature, dig below the surface, and must at the outset be more concer-

ned to clarify intentions than to get results”.
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no da projetação de artefactos segundo orientações apontadas pelos estudos eminente-

mente visuais.” (2009:8) (sublinhados nossos)

É fundamental ao presente trabalho enfatizar as ideias que daqui podem de-

correr: admitir que os estudos eminentemente visuais constituem uma abordagem 

válida à projetação de artefactos significa reconhecer a pertinência de saber pen-

sar no modo visual, quando se projeta em design. Ora, sempre que defendemos as 

apetências e funções do pensamento visual, no projeto, estamos incontornável e 

igualmente a defender a prática que o instrumentaliza – o desenho (e a subenten-

der a especificidade de um  pensamento de tipo gráfico, íntimo de uma tal prática, 

“dentro” de um tal modo visual). Rodrigues percorre, aliás, semelhante desenvolvi-

mento de ideias, apontando o desenho como “recurso cognitivo e criativo” que nos 

permite “aceder à compreensão da natureza visual do design”. E prossegue com outra 

afirmação, que subscrevemos, e que nos vai permitir reatar as ideias que abriram o 

presente capítulo, fechando um círculo de coerência: a afirmação de que a nature-

za visual do design pode ser entendida como uma “categoria que, estando subjacen-

te à aparência visual dos artefactos, vai para além desta para definir a sua estrutura 

intrínseca e a sua disponibilidade.” (RODRIGUES  2007:9)48

Perante o quadro apresentado, não podemos deixar de reafirmar, à semelhan-

ça do que fazem outros momentos do presente trabalho: aceder à compreensão 

da natureza visual do design, pensar em modo visual e operar no modo gráfico que 

lhe corresponde, não constituem competências inatas mas adquiridas. Carecem, 

pois, de treino, de aprendizagem, de educação visual, tal como o afirma o arquiteto 

Rafael Moneo (ROBBINS 1997:8):

“A educação visual fornece-te uma disciplina para os olhos e para as mãos e am-

bas provêm da aprendizagem do desenho. O desenho ajuda-te a exprimires-te a ti 

próprio e é uma forma de te ajudar a ter noção das cenas, a ver a realidade cor-

pórea dessas cenas, a ver o que é que significa a sombra, ou a mancha, a diferen-

ciar as vistas distantes das próximas. A educação visual é garantida pelo desenho. 

Precisas dessa educação.” (sublinhados nossos).

48 A mesma autora lembra, também em rodapé (nota 2, p. 9), que “disponibilidade” ou “interface” é, segundo 

Guy Bonsiepe, “o objetivo que o designer procura alcançar através da configuração formal dos produtos”.
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3.2.2. Promover o autodidatismo 

Esclareçamos que, em Rafael Moneo, a arquitetura surge focada numa segunda 

dimensão, complementar daquela que referimos atrás. Isto é, à dimensão da arqui-

tetura enquanto objeto visual vem associar-se a arquitetura enquanto objeto tec-

nológico (ROBBINS 1997). Daí decorre que o desenho é focado, também ele, na sua 

natureza dual: tanto serve, eficazmente, o visual/sensorial (diretamente conectado 

com o subjetivo e o cultural), como responde aos ditames práticos, objetivos e 

sociais da produção material. Assumindo, nós, a convicção de poder integrar tam-

bém o objeto de design nesta perspetiva, sem que daí decorra qualquer deturpa-

ção dos seus significados fundamentais, reafirmamos o desenho, em design, como 

uma atividade profundamente intrincada na rede visual/material49 que, como vi-

mos acima, define a própria cultura do design. 

Dessa rede, destaquemos uma outra dimensão que a citação de Moneo fez 

ainda emergir: o desenho igualmente “ajuda o projetista a exprimir-se a si próprio”. 

Tocamos agora numa vasta ordem de problemas que respeitam à condição do 

subjetivo, no projeto, e que o desenho resolve processualmente, gerindo desejos e 

ansiedades, avanços e recuos nas decisões, flexibilizando-as e amadurecendo-as a 

estas e a nós próprios. Canalizemos, então, este ponto para o assunto que temos 

em mãos – o da autoformação (GUERREIRO  2000:7).50

49 Frisemos que, na vida profissional de um projetista, o exercício da conceptualização pelo desenho, 

associado ao chamado esquisso projetual, sempre visa a futura materialização. Esquissar não é, por-

tanto, um fim em si mesmo, mas um modo de dar a ver ideias que querem, um dia, consumar-se em 

objetos do mundo físico. A aprendizagem do desenho de observação não é alheia a um tal  fito, antes 

se insere na mesma lógica, ao ter facultado uma familiarização crescente com a fisicalidade das coisas, 

a sua expressão visual e a sua tradução gráfica. Ouçamos uma referência a esta “lógica” a partir de uma 

das respostas à questão nº 2 do Questionário que instrumentalizou os nossos inquéritos (ver Anexo 

D): “Acho que a observação e conseguinte desenho devem acompanhar o arquiteto para sempre pois é 

através deste treino contínuo que o esquisso passa de algo meramente conceptual a uma possibilidade 

construída.” (Arquiteto António Barquinha) (sublinhados nossos)

50 Referenciamos aqui Ana Guerreiro, no modo como releva a natureza autoformativa deste “nosso” dese-

nho de observação: “No Desenho, a aparente reprodução ou imitação da realidade é já em si uma abstrac-

tização dessa realidade, mediante processos de complexidade variada. Essa representação (ou abstracti-

zação) promove descobertas que incrementam a importância do próprio ato ou ação do fazer desenho, o 

que estabelece, como um processo incontornável, a importância da ação como uma reveladora autofor-

mação. Aqui se sublinha, uma vez mais, a importância geruntiva do ato e do processo do Desenho.”
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Expressar-se a si próprio, conhecer-se a si próprio, ajudar-se a si próprio... 

constituem, entre si, ideias próximas, que nos permitem voltar ao tema do presen-

te capítulo, o dos princípios educacionais em design.  Voltemos a N. Potter (2003:23) 

na defesa desta outra prioridade: 

“Um primeiro requisito para o estudante é o conhecimento de como ajudar-se  

a si mesmo”51.

Um “requisito” de significativa exigência e um “conhecimento” de difícil alcance, 

diríamos. Porque, ao contrário do que poderia, levianamente, supor-se, este princípio 

educacional de Potter não vem aliviar o esforço do professor nem facilitar, seja de que 

modo for, o exercício pedagógico52. Desenvolver capacidades de autoconhecimento 

e de autoformação, no aluno, acresce significativas responsabilidades e apetências no 

professor, quando comparadas, por hipótese, com as do modelo extremo de “vende-

dor de remédios” que Paul Klee53 (1973:6) tão desprezivelmente referido.54 E, do lado do 

aluno, tal exigência não vem também tornar as coisas mais leves, exigindo-lhe que 

aprenda a lutar contra a absorção passiva da informação e a alimentar faculdades 

de intriga e dúvida para além dos limites de cada lição. 

Nos anos 70 do séc. XX, a defesa de um modelo de ensino deveras interativo 

e flexível, relativamente aos modelos vigentes, viu-se levada ao rubro. No domínio 

particular do design, Peter Green (1974:8) é uma das vozes de então, clamando “no-

vos processos de aprendizagem, de experimentação e de avaliação”, bem como novas 

modalidades de relação pedagógica entre professor e aluno, “baseadas na mútua 

51 T.L.: “A first requirement for students is knowledge of how can best help themselves.”

52 A questão ressurge no ponto 3.6.1. do presente capítulo, no contexto de outros problemas em análise.

53 Paul Klee (1879-1940), pintor e poeta suíço, naturalizado alemão.

54 Para Klee, não há comedimentos, glorifica-se o ato do ensino como uma arte. Nas suas palavras, o 

verdadeiro educador é um humanista de grande talento e sensibilidade que tem de descobrir "as dispo-

sições" de cada aluno, a fim de poder potenciá-las e desenvolvê-las. Ao invés, "os mestres que se limitam 

a transmitir aos seus alunos matérias planificadas, determinadas segundo métodos pré-definidos, 

assemelham-se àquilo que são, para os médicos, os vendedores de remédios, tratando os seus pacientes 

através de receitas imutáveis". T.L.: "La connaissance de l´homme me semble être un don nécessaire 

au véritable éducateur ; celui-ci devrait savoir déceler les dispositions et le tempérament de chacun de 

ses élèves et pouvoir les développer. Les maîtres qui ne transmettent à leurs élèves que des matières 

planifiées, déterminées selon des méthodes apprises, ś apparentent à ce que sont, par rapport à des mé-

decins, des marchands de remèdes traitant leurs patients selon des recettes immuables."
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experiência e na mútua descoberta.” Em profunda rutura com o passado, fazia todo 

o sentido destacar que “pela primeira vez na história humana, a escala das mudanças 

sociais, económicas e técnicas criou uma situação na qual as lições do passado imedia-

to podem não ser já relevantes para hoje”.55 Acrescentaríamos que as ideias de Green 

nos parecem longe de estar desatualizadas – donde decorre que a revisão crítica 

dos planos curriculares dos cursos de design tenha de ser exercida em permanência, 

por parte de todos os envolvidos – para eventualmente manter certas medidas, 

para alterar outras, para ensaiar reajustes de maior ou menor peso (muitas das ve-

zes, estes poderão incidir, não tanto nos conteúdos e objetivos programáticos mas, 

precisamente, nas metodologias - que também nós colocamos em alvo).

Ora, os planos referentes à disciplina do desenho, na modalidade manual, em 

design, não serão, nisto, exceção – a nossa investigação, como anunciado desde 

início, inscreve-se numa intenção explícita de questionar os meios e os fins deste 

desenho particular, junto do processo formativo do designer. Um questionamento 

que, como sabemos, se tem avivado, nos últimos anos, perante as marcantes inova-

ções tecnológicas no plano da representação,56 por um lado, e perante a crescente 

complexidade dos contextos que integram os problemas de design, por outro.

Trata-se, porém, de uma dinâmica crítica e não de uma fixação: trata-se de 

repensar, de atualizar, de questionar, mas não de cair no erro de assim julgar fixar 

um qualquer modelo supostamente ideal; não há que prosseguir no equívoco da 

“escola ideal” - como corrige Sena da Silva (2001). Também por isso é tão importante 

que as competências autodidáticas atuem em complementaridade com as didá-

ticas dos cursos, diagnosticando/preenchendo inevitáveis lacunas programáticas 

e/ou metodológicas. É esta interessante articulação de esforços que aquele autor 

preconiza, quando refere: 

“Por muitos cursos e rótulos aliciantes que estejam agora ao nosso dispor, a for-

mação autodidática permanece indispensável. Só a ingenuidade de alguns grupos 

55 T.L.: “Possibly for the first time in human history the rate of social, economic and technical change 

crates a situation where the lessons of the immediate past may no longer be relevant. We therefore 

need to look for new relationships and new processes of learning, experience and evaluation. (…) New 

experiences, simultaneously confronting both adult and pupil require learning relationships based on 

mutual discovery and experience."

56 A relação manual/digital é tratada no ponto 4.5.2. do nosso trabalho.
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discentes e a hipocrisia das instituições académicas podem permitir acreditar na 

“escola ideal”, com programas sabiamente elaborados e horários rigorosos, em 

estruturas estáveis, com mestres qualificados para cada especialidade, aptos a 

transmitir generosamente os seus saberes, sem se deixarem perturbar pelas exi-

gências das avaliações aritméticas de conhecimento, quantificadas até ao centési-

mo de unidade de valoração.” (2001:13)

Perante “os limites e os benefícios da formação académica”, o estudante tem de 

saber “ajudar-se a si mesmo” – afirma Potter (2003), por sua vez, em consonância 

com Sena da Silva (2001). Um dos limites, como vemos na citação de Sena da Silva, 

respeita à eficácia ou justeza da avaliação, ponto sempre nevrálgico do ensino. Este 

autor avança por aí e assinala a imposição da aritmética, sempre perturbadora, 

obrigando a transformar em número aquilo que jamais é, em boa verdade, quanti-

ficável: o vivo processo de transformação do aluno. 

Limites de outra ordem são apontados por Potter (2003), que, por seu turno, 

avança com questões identitárias da profissão de designer. Também aqui, na iden-

tificação do seu próprio domínio de saber e de ação, o aluno aprenderá a autossi-

tuar-se. Aprenderá a identificar taxonomias desajustadas, tendentes a circunscre-

ver e isolar áreas de “especialização” onde devia ocorrer precisamente o contrário. 

Tomemos com alguma extensão o raciocínio deste autor: 

“Para começar, os estudantes deveriam entender que tanto a educação como a 

prática em design se vêm frequentemente limitadas por fixações de identidade. 

Os termos através dos quais os profissionais se autointitulam – arquiteto, desig-

ner gráfico, designer de interiores, etc – acabam curiosamente por se tornar mais 

importantes do que o trabalho real que desempenham. (...) Tais confusões inter-

penetram-se com valores de status e com outras tramas da nossa vida social, por 

isso não surpreende que a educação seja afetada por elas.57 Assim, acontece com 

frequência a educação em design surgir, ainda hoje, irracionalmente dividida em 

57 Temos vindo a referir-nos ao desenho como um potente instrumento na diluição de tais fronteiras 

identitárias entre os vários profissionais do mundo visual. Relativamente ao “nosso” desenho de obser-

vação, pretendemos aqui acrescentar que os docentes que entrevistámos defenderam, sem exceção, 

esse mesmo potencial. Citamos aqui palavras de um deles: “O desenho de observação é absolutamente 

fundamental para o conhecimento e, por isso, transversal a todos, todos os cursos!” (arquiteta Eduarda 

Lobato de Faria, entrevista em 7 junho 2013 -  Ver Anexo C).
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especializações de relação duvidosa para com o trabalho que os estudantes efetiva-

mente desenvolvem; especializações também nada plausíveis de se verem referen-

ciadas nos próximos futuros dez anos”.58 (POTTER 2003:23-24) (sublinhados nossos)

3.2.3. Caminhar em profundidade e em extensão

No polo oposto ao da compartimentação dos saberes, definindo categorias que 

rapidamente ficam obsoletas, situam-se as visões generalistas da educação.59  

Potter (2003:24) desenvolve uma reflexão que defende a necessidade imperativa de 

procurar relações de equilíbrio entre tais polaridades porque, se “o disparate de es-

tabelecer categorias obsoletas é uma conotação negativa”, não é menos verdade que 

“existem temas específicos que devem ser estudados em profundidade”.60 61 

São duas forças que orientam a procura do conhecimento, uma no sentido 

na expansão multidirecional, outra no da profundidade, que, como sabemos, de-

terminam as mais fundamentais orientações assumidas pelos planos curriculares,  

58 T.L.: “To begin with, students should realize that both education and design practice are too often 

handicapped by identity fixations. The words by which people describe themselves – architect, graphic 

designer, interior designer, etc – become curiously more important than the work they actually do.(…) 

Such confusions interpenetrate with status values and the other intricate strands of our social life, so it 

is hardly surprising that education is often still irrationally divided up into specializations with a doub-

tful relation to the work students may finally do, and with even less plausible reference to the situation 

as it could be in ten years time.”

59 Lembra-nos Pedro Conceição (2003:2) que os conteúdos pedagógicos, numa educação generalista,  

assumem-se mais abstratos, “baseando-se em conceitos fundamentais e compreendendo uma abor-

dagem mais centrada no desenvolvimento de capacidades, exercitando predominantemente racio-

cínios formais e o estímulo da criatividade”. Ao invés, a educação dita especializada orienta-se para o 

desenvolvimento de “competências específicas bem definidas”, visando, acima de tudo, “a aplicação 

de conhecimentos em situações concretas”. Diz-nos ainda o mesmo autor que, “embora os dois tipos 

de educação coexistam a todos os domínios e níveis de ensino e de formação, a educação generalista 

predomina no ensino superior, enquanto que a especializada no ensino e formação profissional.”

60 T.L.: “This is not in itself the case for a generalist education – the silliness of outdated categories is 

a negative consideration – nor can matters be improved by denying that specific subjects relevantly 

exists, and that they are worth studying in depth.”

61 Neste jogo de forças, a diferenciação “especialização”/”especialismo” que T. Maldonado propõe é 

esclarecedora: “ El tema del especialismo de ningún modo puede ser identificado con el de la especia-

lización. Este ultimo es un fenómeno inevitable y por el momento irreversible. (...) Tarde ou temprano 

habremos de encontrar un modo de lograr la especialización sin caer en el especialismo. Esto será 

essencial para las escuelas de arquitetura y diseño.” (MALDONADO 1966:198)
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nas suas articulações verticais e horizontais, dos cursos em geral e dos de design 

em particular. Acrescentaríamos que essas decisões tomadas cabal e superiormente 

só se vêm plenamente concretizadas – para o bem ou para o mal – no terreno da 

sala de aula de cada disciplina. Naquilo que nos diz diretamente respeito, i. e., na 

equação ensino/aprendizagem do desenho, em design, frisaríamos que também aqui 

é o docente que, em último, deve cuidar de proporcionar e entrosar as duas forças.

Concretizemos: 

Levando o aluno a manobrar as linhas e as manchas, a descobrir as proprieda-

des gráfico-visuais de que estas são detentoras e, ainda, as regras que as organizam 

em discurso, o desenho revela-se (ao próprio executante) como um saber forte-

mente especializado – sendo que o conhecimento/manipulação de todo um léxico 

gráfico específico, associado a uma imensa diversidade potencial de operações/

modos de fazer, são tão vitais para a materialização física do desenho como para 

a sua operacionalidade junto do pensamento. Mas, como sabemos, o desenho de 

observação não olha só para o mundo da abstração no qual vive, olha também 

para o mundo do concreto. Nesta sua aptidão de cultivar o ver acima do mero 

olhar, o desenho pode implementar atitudes de atenção, estudo e racionalização 

que permitem interiorizar as diversas propriedades dos objetos e espaços observa-

dos e passar, se assim o quisermos, à sua parametrização; poderemos então dizer 

que, ao fomentar o desenvolvimento de raciocínios visuais  e tácteis em torno de 

elementos-base das formas do mundo visivo como “estrutura”, “massa”, “volume”, 

“espaço”, “matéria”, “luz”, etc, e sua “tradução” gráfica, o desenho de observação irá 

desenvolver, no futuro projetista, importantes capacidades de categorização, úteis 

às qualidades de disciplina e organização de que carece o lado mais pragmático do 

trabalho projetual.62

62 Através da metodologia de inquérito que fizemos aplicar na presente investigação, pudemos encon-

trar variadíssimas expressões destas mesmas afirmações. O leitor poderá constatá-lo consultando as 

respostas obtidas à questão nº 1, no Anexo E. Repomos aqui, a título de exemplo, uma delas: “A apren-

dizagem do desenho de observação é importante na formação integral do indivíduo, em particular 

no desenvolvimento da capacidade percetiva e de comunicação, estimulando a perceção, a memória 

e a atenção. Estas competências são importantes para o designer devido à sua influência positiva nos 

processos mentais complexos como o raciocínio lógico dedutivo, a tomada de decisões e a resolução 

criativa de problemas.” (Designer Maria Luísa Costa)
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No seguimento daquilo que temos em análise, repetimos que as referidas 

operações de parametrização e categorização, essas, podem sem dúvida traduzir-

-se em competências especializadas, transmissíveis de alguém para outrem, como 

de um professor para um aluno. Porém, o desenho de observação não se esgota 

aí; diríamos mesmo que a marca mais profunda que deixa num projetista em for-

mação tem a ver com o desenvolvimento de competências de toda outra ordem 

– de ordem vivencial global, traduzida num saber, esse sim, único e intransmissível.  

Porque o desenho, no lento processo de crescimento que determina no próprio 

desenhador, sempre se constitui numa ferramenta fortemente pessoal na perscru-

tação tanto sensível como crítica do quotidiano – ora esbatendo ora recuperando 

“um não-saber essencial”63 que permanentemente desestabiliza esse mesmo quoti-

diano, dentro de novos e intrigantes quadros percetivos e reflexivos, alternativos. 

É esse espaço de intimidade, empatia, intriga, dúvida e exaltação  (caracterís-

ticas indispensáveis à criatividade), gerado pelo desenhar, que não conhece barrei-

ras disciplinares de nenhuma espécie. Diremos então que, no espaço cognitivo do 

desenho, no qual o mundo do sensorial se vê ligado ao conceptual, as fixações de 

identidade que Potter (2003:23-24) pôs em causa, em torno das categorias “arquiteto”,  

“designer gráfico”, “design de interiores” (ver notas 57 e 58) vêm-se, sim, diluídas.  

O pensamento do desenho flui por todos aqueles “compartimentos” profissionais, 

não para os confundir ou descaracterizar, mas para lhes lembrar a sua génese co-

mum e mantê-los comunicantes e mutuamente enriquecedores. O seu contributo 

nas dimensões generalistas do aprender é, pois, da maior visibilidade e relevância. 

Podemos transpor para aqui a imagem criada por Paul Feyerabend, na vee-

mente defesa de que o conhecimento geral constitui um todo indivisível que não 

pode jamais evoluir se se impedirem as interações/contaminações entre os diver-

sos conhecimentos específicos:

63 À expressão entre aspas, originalmente de José A. Marina (1995:196), associamos, aqui, as palavras 

da pintora Ana Guerreiro, docente de desenho na FA – UL: “A dimensão artística que o desenho pode 

emprestar à formação do arquiteto ou do designer passa muito por colocar os alunos a recensear o 

diferente e não apenas a doxa. Os alunos têm de ganhar essa abertura de espírito, que é muito próxima 

da criatividade e da eficiência pelo diferente (…) e têm de estar sempre aptos a entender a representa-

ção como se fosse a primeira vez. O desenho tem muito desse estranhamento, nunca está feito: basta 

mudar de posição enquanto observador e tudo fica diferente, sobe-se um degrau e “faz lá tudo outra 

vez!” (Entrevista em 30 julho 2013 – Ver Anexo C).
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“Um rio pode ver-se dividido pelas fronteiras nacionais; isso não faz dele uma enti-

dade descontínua.”64(FEYERABEND 1979:181)

3.2.3.1. Pensamento convergente/divergente e vertical/lateral

Estas mesmas observações justificam um outro argumento a favor da presença do 

desenho na formação do projetista: o de que o desenho promove tanto a produ-

ção convergente como divergente do pensar.65

Como se sabe, a “produção divergente” é um processo de pensamento que 

visa obter o maior número possível de soluções para um problema, por oposição 

ao “pensamento convergente”, identificado com a solução única. O pensamento 

divergente requer, pois, a busca de ideias de vários campos do saber, conducente à 

obtenção criativa de múltiplas respostas a um problema. A flexibilidade intrínseca 

ao desenho, no que toca aos seus processos e meios, que já Massironi (1983:2)66 afir-

mara logo nas primeiras páginas da sua sobejamente conhecida obra, permite-lhe 

a divergência da procura, com o consequente efeito polinizador, i. e, operando a 

disseminação dos saberes de um campo para outro. Por outro lado, porque pode 

ser disciplinarmente conduzido para o exercício da sistematização, centrando o 

olhar sobre problemas e coordenando, com ele, a gestualidade, o desenho igual-

mente se presta à educação do pensamento convergente. 

Em design, e para o projetar em geral, não restam hoje dúvidas de que ambas 

as modalidades de pensamento são essenciais. Broadbent (1976), focando o proje-

to em arquitetura, debruça-se aprofundadamente sobre esta questão, assumindo 

associar-se à posição do psicólogo social britânico Liam Hudson (1933-2005), para 

criticar a facilidade com que alguns afirmam que só as mentes “divergentes” são 

criativas, e as “convergentes” não. Em vez de corroborar na atitude de cavar um 

abismo entre “especialistas em artes” e “especialistas em ciências”, Broadbent defende 

64 T.L.: “Une rivière peut être divisée par des frontiers nationales; cela ne fait pas d’elle une  

entité discontinue.”

65 Os termos foram introduzidos por Joy Paul Guilford (1897–1987), estudioso da inteligência humana.

66 O autor refere-se ao desenho como um “instrumento tão simples, mas ao mesmo tempo, tão intrin-

secamente elástico que permite a narração, dos mais diversos modos, da complexidade, e cada vez mais 

dilatável, para cobrir a possibilidade expressiva.”
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que todas as possíveis variantes entre estes extremos são necessárias ao projetar: 

“o mais provável é que o progresso da arquitetura surja como resultado das tensões que 

se criam quando estes dois grupos estabelecem uma interação permanente entre si.”67 

(BROADBENT 1976:27-28)

Idêntica posição surge expressa por Edward de Bono (1990), estudioso da criati-

vidade, mas, desta feita, em torno dos conceitos de pensamento “vertical” e “ lateral” 

- modos de pensar complementares e não mutuamente substitutivos, já que o pri-

meiro permite operações de seletividade e o segundo, de geração de ideias. 

Neste capítulo, que pretende assinalar aspetos fulcrais à formação em design, 

as ideias de Bono merecem toda a referência, já que se preocupam em mobilizar e 

incrementar as potencialidades criativas da mente. 

Segundo este autor, a mente humana tende a organizar a informação que 

absorve em “padrões” cognitivos, dispondo, para tal, de um sistema de memoriza-

ção que automaximiza essas mesmas operações de absorção e organização. Esse 

sistema, de grande utilidade e eficácia para o desempenho de muitas funções inte-

lectuais, não deixa, porém, de revelar limitações importantes: no seu interior, veri-

ficamos que é fácil adicionar ou combinar novos padrões, mas que, pelo contrário, 

é extremamente difícil reestruturá-los. Ora a criatividade implica a reestruturação 

e, mesmo, a libertação dos padrões já estabelecidos, a fuga da sua força restritiva. 

Pensar lateralmente é, para Bono, um modo de projetar e concretizar uma tal fuga, 

rompendo, a todo o tempo, com a rigidez e a arrogância dos dogmas: “O pensamen-

to lateral envolve reestruturação, fuga e provocação de novos padrões”. (BONO 1990:11)68

Sendo o livro, fundamentalmente, dedicado aos professores, Bono passa a 

desenvolver uma série de técnicas e estratégias suscetíveis de exercitar o pensa-

mento lateral, incrementando-o como hábito (o desenvolvimento do poder de 

observação, da análise crítica e a robustez de conhecimentos em áreas diversas é 

fundamental ao aprimoramento do pensamento lateral). 

Pensamos que muitas das premissas de Bono trazem importante esclarecimen-

to ao modo como equacionamos os diferentes métodos do desenho, nas prestações 

67 T.L.: “Lo más probable es que el progresso de la arquitetura aparezca como resultado de las tensiones 

que se crean cuando estos dos grupos establecen una interacción permanente entre si.

68 T.L.: “Lateral thinking envolves reestructuring, escape and the provocation of new patterns.”
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que trazem ao intelecto, cada um por si mas também entre si. A fim de explicar esta 

afirmação, teremos de ser minimamente concretos: na maior das vezes, quando suge-

rimos que o aluno “salte” de um método para outro, na representação desenhada de 

um mesmo modelo, mais não pretendemos do que ginasticar o seu raciocínio, obri-

gando-o subitamente a mudar de “padrão”, reorganizando o modo de tratar a infor-

mação visual que tem em mãos e, mesmo, descobrindo nova informação (o chamado 

repatterning de Bono). É nossa convicção que, bem ao contrário do que é comum 

supor-se, os métodos do desenho, numa sábia alternância de aplicação, se podem 

traduzir num exercício de permanente deslocamento do olhar,69 tornando-se poten-

ciadores da flexibilização do pensamento visual projetual, tornando-se competência. 

3.3. DAS COMPETÊNCIAS GERAIS DO DESIGNER

O profissional visualmente culto é aquele que desenvolveu critérios superiores aos 

da mera resposta natural ou das tendências em moda – dissemos atrás.

Retomamos as nossas próprias afirmações, que constituíram o ponto de partida 

do presente capítulo, a fim de criar novos desenvolvimentos. Lembramos que, no 

anterior capítulo,70 a mesma frase se viu seguida de um rol de questões de resposta 

adiada: E como se desenvolvem tais critérios? O que é que não pode mesmo ser des-

curado no contexto da formação em design? Que sabemos, hoje, das suas reais priori-

dades? Quais são as aprendizagens deveras fundamentais e estruturantes e como via-

bilizá-las? Isto é, que competências urge desenvolver e por via de quais metodologias?

Sob forma genérica e não detalhada, sob a forma de enunciação de Princípios 

Educacionais em Design, avançaríamos que temos vindo a debruçar-nos, sim, sobre 

a identificação das prioridades formativas do designer. Cumpre-nos, porém, ser 

agora mais específicos acerca da questão das competências.

Estamos perante uma questão sobre a qual é impreterível debruçar-se todo e qual-

quer projeto de formação em design. Dos vários planos de estudos consultados neste 

âmbito, passamos a expor, como base de resposta, o elenco de tópicos assumido pelo 

Plano de Estudos da Licenciatura em design da FA/UTL (D. R. Agosto de 2012 – em vigor):

69 Estabelecemos relações explícitas entre as ideias de Bono e as distintas visões promovidas pelos 

diferentes métodos nos pontos 3.6.5., 6.4. e 7.2.2. dos respetivos capítulos.

70 Ponto 2.3.2. do capítulo 2.
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Estrutura e Competências:

Consolidar os objetivos da Licenciatura, com a aquisição das seguintes competências:

1. Capacidades nos âmbitos projectuais, tecnológicos e culturais do domínio 

do Design;

2. Conhecimentos e capacidades de análise, síntese e crítica no âmbito da 

formação teórica humanística e sócio-cultural;

3. Capacidades no âmbito da transdisciplinaridade, em especial através de in-

terfaces com os vários domínios da arquitetura, do Urbanismo e da Cultura Visual; 

4. Capacidades no âmbito da relação interpessoal e multicultural, na relação 

individual/equipa, de iniciativa e empreendimento; 

5. Capacidades no âmbito das metodologias projectuais do Design e da sua 

produção, das qualidades de disciplina e organização do trabalho; 

6. Qualidades no âmbito das dimensões ética e deontológica das atividades 

do Design na sua relação com o tecido social;

7. Conhecimentos de gestão de produção, incluindo organização, qualidade 

e produtividade; 

8. Capacidades de atualização e reciclagem profissional.

Por muito que esta listagem possa ver-se sintetizada ou alargada, possa ver-se 

modificada por cada projeto de ensino específico, e por muito que as preocupa-

ções expressas possam ser ditas de tantas outras maneiras e com diferentes ênfa-

ses e níveis de explicitação,71 revemo-nos plenamente no seu conteúdo e julgamos 

convictamente poder incluir a prática do desenho manual, no projeto, (bem como 

toda a experiência formativa, a montante, na qual incluímos o desenho de ob-

71 A título de exemplo: embora não o explicite, o ponto 1. é suscetível de integrar duas distintas ordens de 

competências que consideramos, nós, fundamentais ao designer atual: referimo-nos às capacidades de do-

mínio tanto dos meios de representação analógicos quanto digitais, no projeto. Mesmo cursos de design 

em áreas de ponta, como a de multimédia, assumem explicitamente, nos seus programas, extrair mais-

-valias de ambos. O Congresso e-design – visões para o ensino na europa nos novos contextos ambientais e 

económicos, ocorrido em Lisboa, em novembro de 2009, cruzando dados extraídos da realidade, equacio-

nando os novos desafios do ensino do design e fazendo, a partir daí, prospetiva, ofereceu diversos teste-

munhos nesse sentido. Passamos a citar um fragmento de uma das comunicações: “O Design Multimédia 

é uma área interdisciplinar em contínua expansão e renovação que precisa da integração das práticas mais 

tradicionais do Design com as tecnologias mais recentes e avançadas. Os designers devem experimentar 

os novos meios digitais e participar no seu desenvolvimento e humanização, mas numa relação simbiótica 

com os meios analógicos, como a mão e o lápis” (SIMÓ e MOURA, 2009)
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servação) como favorável ao desenvolvimento da larga maioria das competências 

apontadas (das operativas, às reflexivas, às éticas) – ainda que numa ordem de 

relação mais ou menos direta para com cada uma delas, evidentemente. No intui-

to de reduzir a vacuidade desta afirmação, sublinhámos, no elenco de tópicos, as 

capacidades que poderão retirar dividendos mais diretos da prática do desenho - 

ainda que pudéssemos, em sentido mais lato, integrá-las a todas (a numeração foi 

também por nós acrescida, a fim de facilitar a referência a cada tópico).

Os três pontos sublinhados valem por si, mas é na sua inter-relação que en-

tendemos situar o contributo do desenho. Para tal, i. e., para sustentarmos que a 

aquisição de competências específicas (como aquelas que promove o desenhar) 

importa às competências gerais (do projetista em design), apoiamo-nos em estu-

dos levados a cabo ao longo dos anos oitenta e noventa do século XX, que surgem 

resumidos no trabalho de John Baer (1993). Este autor informa que, já em 1903, 

Edward Lee Thorndike72 havia argumentado que o “sucesso” intelectual atestado 

num determinado campo de estudo acarretaria com fortes probabilidades de “su-

cesso” noutros campos. Ao longo das décadas referidas acima, diversos psicólogos 

da educação (Baer identifica sete teóricos relevantes na área), mostraram-se con-

sensuais para com Thorndike, defendendo que algumas competências específicas, 

“ensináveis”, ficam deveras retidas, revelando-se a qualquer momento “transferí-

veis” para novas aplicações, assim contribuindo para o alargamento/enriqueci-

mento das competências intelectuais globais. (BAER 1993:2)73

Ponto 2.   

Voltando ao elenco de competências em foco: o ponto 2 destaca a importância 

da componente teórica humanística e sociocultural, na formação global do designer. 

Disciplinas dos domínios da psicologia, da sociologia, da filosofia e da história das 

artes prestam aqui direto e substancial contributo. Avançamos que o desenho agi-

rá, também ele, dentro desta preocupação, mas de modo mais indireto e bem mais 

72 Psicólogo Americano (1874–1949)

73 T.L.: « As early as 1930, Thorndike presented correlational evidence that (…) success in one field of 

study was at most mildly predictive of success in other fields. (…) The appeal of theories that emphasize 

general, easily transferable cognitive skills or traits remains with us because of the power to improve 

thinking and learning that such skills or traits could provide.»
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prático (quando comparado com  a abordagem muito teórica de algumas daquelas 

disciplinas), mas não menos efetivo: agirá num modo de humanizar o projeto que 

lhe é, defendemo-lo aqui, exclusivo. Tentemos ver como.

Não será polémico afirmar que o domínio de aspetos quantitativos do projeto 

do design (que se prendem com técnicas, cálculos, custos) é condição necessária 

ao designer, mas não suficiente. O designer tem de saber tomar decisões situadas 

aquém destes aspetos, decisões de ordem qualitativa, que requerem sensibilidade e 

criatividade. Tais decisões assentam em competências que requerem juízo pessoal, 

crítico, para avaliar problemas humanos. Dizendo de outro modo, e já apoiados pe-

las convicções de Broadbent (1976:13): no projeto, as tarefas que não são suscetíveis 

de quantificação, vêm-se “canalizadas para o sentido comum e o sentido de estética” 

do projetista, que deverá ser competente nas questões “da forma, da cor, da textura”,  

as quais constituem, por assim dizer,  “a matéria-prima do deleite visual” - e aqui 

destacamos que as terminologias que acabaram de surgir nos aproximam a passos 

largos de problemas bem específicos que a educação em desenho aborda e trata.

O desenho de observação, muito concretamente, pelo facto de se traduzir num 

permanente e exigente exercício de abertura, atenção, interiorização do riquíssimo 

rol de atributos do mundo exterior, promove toda uma “afinação” das faculdades 

sensoriais, junto de quem o faz,  que transcende em muito as do “homem comum” 

que refere Broadbent. Importa relembrar/acrescentar – como frisa constantemente 

Pallasmaa ao longo das suas duas obras mais difundidas74 - que todos os sentidos, 

para além da estrita visão (e aqui ultrapassamos Broadbent, que apenas referira o 

“deleite da visão”), são convocados, quando desenhamos por observação direta; o 

sentido do tato, em particular, atua indissociavelmente com o da visão quando, em 

desenho, questionamos textura, peso, densidade da matéria e/ou do espaço ou den-

sidade da luz materializada nos mesmos objetos e/ou espaços. Pallasmaa é um dos 

pensadores da atualidade que defende o holismo no projeto ou, por outras palavras, 

procura inspirar profissionais e estudantes a produzir uma arquitetura que se socor-

ra da esfera dos sentidos no seu todo. Identificando lacunas desta ordem na nossa 

74 Referimo-nos a Juhani Pallasmaa (1936), aquiteto finlandês e pedagogo na área da arquitetura na 

Universidade de Tecnologia de Helsínquia As duas obras que referimos fazem parte da bibliografia do 

presente trabalho.
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cultura, decorram elas do passado histórico ou da recente evolução tecnológica das 

sociedades ocidentais, assume que pretende “resensualizar a arquitetura” (PALLASMAA 

2011:36), enquanto é tempo, citando, a propósito, o antropólogo Ashley Montagu:

“Nós, no mundo ocidental, estamos começando a descobrir nossos sentidos negli-

genciados. Essa crescente consciencialização representa, de certa maneira, uma 

insurgência tardia contra a dolorosa privação da experiência sensorial que temos 

sofrido em nosso mundo tecnológico.” (MONTAGU apud PALLASMAA 2011:36)

Também nós corroboramos da convicção de que o saber instrumental, por si só, 

não basta ao verdadeiro designer, não alimenta consistentemente a sua visão global. 

Há, pois, que investir na formação pessoal e social do projetista, que permite inserir 

a atividade do design num mundo cultural mais vasto – e quão vasto?

 Margarida Fragoso (2009) distingue “três culturas” que o design deve acolher 

em si e que também o seu ensino, “tomado como uma ação educativa e formativa 

no seu sentido mais rico”, deve adotar: a) a cultura do “saber” – que é “ensinável”; b) 

a cultura do “ fazer” – que é parcialmente “ensinável”, mas que também não deve 

ver-se reduzida à técnica;75 c) a cultura do “sentir” – que corresponde a introduzir, 

na cultura projetual, as atitudes cívicas e éticas,76 as dimensões do social e do 

humano para além do técnico e do científico. A investigadora sustenta ainda que

 “as três culturas indicadas são três abordagens à realidade e às dinâmicas sociais 

e históricas e às solicitações do exercício complexo e heurístico do design – e que 

não podem, nem devem, ser reduzidos a uma qualquer forma ou atitude única da 

disciplina e do exercício do design”.

75 A não ser que utilizemos este mesmo termo numa aceção “recuperada”, tal como aquela que nos 

oferece Ana Guerreiro (2000:12-13) : “A recuperação da dimensão ancestral do conceito de técnica 

(techne que, em grego, quer significar arte) realiza não um corte com a relação técnica da modernida-

de, como pretendem simplistamente alguns teóricos da educação mas, pelo contrário, recupera a sua 

atualidade: a relação artística primitiva entre o homem e a natureza (anterior à modernidade), advoga 

uma certa complementaridade entre esta e aquele, sendo que a arte era inicialmente concebida como 

um complemento da natureza, ou mesmo um seu prolongamento. Na atualidade, o Desenho no ensino 

da Arquitetura [ou do Design, diríamos] realiza uma espécie de ponte, atualizando essa ideia de pro-

longamento entre o homem e a natureza, e colocando questões de atualíssima pertinência, tais como a 

redimensionalização para uma ideia de natureza, onde o lugar entre ética e estética se vincula.”
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Como sabemos (e como também Margarida Fragoso afirma), as dimensões 

humanas vêm introduzir, no projeto, as figuras da incerteza e da complexidade - 

indispensáveis à emergência da sociedade do conhecimento e à nova organização 

do conhecimento que defendem os paradigmas atuais. Salientemos, agora, nós, 

que tais figuras são imanentes no território do desenho, caracterizando-o no seu 

mais essencial – não fora o desenho uma atividade que convoca a complexidade 

e incerteza da vida sensorial, lado a lado com a vida intelectual, combinando-as 

de modo por vezes indestrinçável, como aliás é próprio de todas as práticas artís-

ticas. Paul Valéry, lembremos, chega a afirmar que a “utilidade” dos artistas é a de 

assegurar “a conservação da subtileza e da instabilidade sensoriais”, já que o homem 

comum, esse, tende a “olhar com o intelecto muito mais frequentemente do que com 

os olhos.” (1979:24-25) E o problema que ameaça o intelecto é simplesmente o da 

rigidez, tal como se depreende do exemplo de Valéry nos dá:

“Em vez de espaços coloridos, as pessoas apreendem conceitos. Uma forma cúbi-

ca, colocada ao alto, trespassada por reflexos de vidro, tem de ser imediatamente 

uma casa. (...) Se essa gente mudar de posição, escapa-lhe o movimento das filas de 

janelas, a translação das superfícies que lhe desfigura continuamente a sensação –  

pois o conceito não muda.” (1979:25)

O ensino do projeto tem, perante este tipo de perigos, uma responsabilidade 

acrescida. Diríamos, utilizando agora termos-chave de Rui Duarte, que cultivar, 

junto dos formandos, a “ordem sensível” na qual se inscreve o desenho, permite “dei-

xar em aberto todos os sistemas generativos” e combater ditatoriais “gramatologias 

totalizadoras”, tendentes a enunciar “uma forma de ver e de referenciar o seu próprio 

mundo como sendo o único e o verdadeiro.” (DUARTE 2010:31)

76 Ainda que não dando aqui aprofundamento à questão, importa lembrar que temos ao nosso dispor 

múltiplos testemunhos na História da educação artística que, no plano da ética, associam a prática 

do desenho à elevação moral. Damos dois exemplos: o artista, poeta e crítico de arte britânico John 

Ruskin (1819-1900) referência incontornável ao defender a prática artística como um empreendimento 

seriamente moral e, mais especificamente, a perceção do mundo pelo desenho como trampolim para a 

“beleza moral” (EFLAND 1900:133); e o pedagogo Horace Mann (1796-1859), no contexto da criação das 

primeiras escolas de arte dos Estados Unidos e da definição dos seus curriculums, desenvolvendo três 

fortes argumentos através dos quais tenta persuadir os seus contemporâneos dos méritos do desenho: 

o de que constituía uma competência imprescindível na indústria; o de que otimizava a caligrafia; o de 

que constituía uma força moral. (EFLAND 1900:72)
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Se questionamos as dimensões humanistas da formação em design, destacan-

do a importância das instabilidades sensoriais, no projetar, não podemos falhar 

uma segunda77 e breve referência a Otl Aïcher (2001) “É suposto estar a nossa civiliza-

ção técnica construída sobre a exatidão e a precisão. Porém, será que a nossa existência 

moral, política e cultural está também pautada por ela?” Sem chegar a responder 

diretamente à pergunta, Aïcher avança com uma pergunta alternativa... e, a essa, 

responde-lhe: “E será que chegaremos, um dia, a aceitar que pensar-por-imagens pos-

sui mais valor humano do que o conhecimento analítico e a expressão verbal que lhe 

corresponde? Semelhante alternativa é um contrassenso.” O que este designer pre-

tende, afinal, salientar, é a necessidade de reconhecermos a importância dos dois 

contributos, complementares entre si, já que tanto “o pensar-por-imagens está cheio 

de conclusões analíticas” como, do outro lado, até “o mais científico de todos os textos 

se fundamenta em representações, em paisagens.” (2001:82) Segundo este designer, o 

movimento moderno “desligou-se do mundo real” para se dedicar, prioritariamente, 

e em termos abstratos, à enunciação das “ leis do pensar, do contar e do sistematizar” 

(2001:29). Aïcher pretende reabilitar a importância das relações entre pensamento e 

corpo, entre conceptualização e perceção, entre funcionalidade e materialidade, no 

âmbito do projeto, sem sobrestimar qualquer destes em detrimento dos restan-

tes, sem tecer falsas hierarquias de nenhum tipo. Ao defender que o projeto exige 

desenvolvimentos concretos e não só planificações abstratas, coincide claramente 

com Broadbent. Também este critica, no projeto, a obsessão pela pureza abstrata 

dos conceitos, tendente “a conceber as pessoas como abstrações, mais do que como 

pessoas”  e “reticente em conceber o edifício, ou qualquer objeto de design, como algo 

físico e concreto” (1976:263). E apõe-lhe o projetista empirista, que vê o objeto pro-

jetado como algo tangível, algo que modifica a envolvente física e que, ao fazê-

-lo, influencia os sentidos do usuário.78 As afirmações que Broadbent desenvolve, 

a partir daqui, revelam-se de capital importância na nossa investigação: o autor 

77 Introduzimos Otl Aïcher no capítulo 2 deste trabalho.

78 São ideias que podemos ver harmonizadas com uma visão holística do design, que tomou grande 

força a partir dos anos 80 do séc. XX. Entre outros argumentos que se predem com sustentabilidade 

e humanização, o holismo defende que um melhor conhecimento do meio térmico, acústico, atmos-

férico, luminoso e biológico, permitiria ao designer alcançar um nível de síntese mais qualificado na 

resposta às necessidades atuais.
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acresce que, para este tipo de projetista, “a aproximação ao projeto dependerá, tan-

to quanto possível, duma comparação com a sua experiência das coisas que observou 

do mundo real.” E que “os seus próprios esboços, desenhos e maquetas, entram nesta 

categoria. São comparáveis, mediante uma transação percetiva, à experiência visual, 

acústica, térmica, sensorial no seu todo, que possua de edifícios reais, experiências que 

mudam constantemente.”79 (1976:263) (sublinhados nossos)

Assim se vê destacada a importância da observação como vivência que, uma 

vez memorizada, se torna produtiva e criativa. Ora a observação pode ser cultiva-

da, treinada, ampliada; uma vez mais argumentamos que, nas fases formativas do 

projetista (e não só), a prática do desenho à vista constitui uma das respostas mais 

eficazes para o culto de prestar-atenção-por-exercício. Desencadeando em parale-

lo as operações da análise e da síntese, da separação e da ligação, o exercício do 

observar/representar alimenta o questionamento crítico perante as preexistências 

do mundo, estimulando a criação de novas (os mesmos termos “análise”, “síntese” 

e “crítica” integram originalmente este ponto 2 que estamos a tratar). Mediante a 

“transação percetiva” de que fala Broadbent, este desenho pode bem alimentar uma 

memória, não tanto “episódica”, fugaz, inconsequente, mas uma outra memória, 

essa sim “semântica, significativa, produtiva”80 (GOMÉZ 1992:108), capaz de conferir 

consistência ao projeto. 

Ponto 3.

Passemos ao ponto do elenco supra que refere as “capacidades no âmbito da 

transdisciplinaridade, em especial através de interfaces com os vários domínios da ar-

quitetura, do Urbanismo e da Cultura Visual”.

Desde o início do presente documento e repetidamente ao longo dos seus 

vários desenvolvimentos, temos vindo a refutar toda e qualquer manifesta ten-

79 T.L.: “(...) Su aproximación al diseño dependerá en lo posible de la comparación de su experiência de 

las cosas que ha observado en el mundo real. Sus propios bocetos, dibujos y maquetas entren en esta 

categoria. Serán comparables, en una transacción percetiva, con la experiência visual, acústica, térmica 

y en general sensorial que tenga de edifícios reales, experiências que cambiarán constantemente.” 

80 Devemos criar aqui uma ligação explícita com as aspirações mais profundas da ‘pedagogia’, tida esta 

como “espaço comunicativo (comunicativo=comum) que se materializa progressivamente ao longo de 

um curso ou de uma carreira e permite o afloramento das instâncias imaginativas mais profundas, genuí-

nas e, portanto, produtivas de cada aluno.” (MEZO, 1994:13) citado por A. Guerreiro (Guerreiro, 2000:8)
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dência, por parte dos sistemas de ensino, para a compartimentação estanque de 

disciplinas e saberes. Reafirmamos aqui que a melhor maneira de opor corretivos 

a tais tendências é através do desenvolvimento de práticas concretas que deve-

ras acolham a pluridisciplinaridade e revelem o potencial da transversalidade. Ao 

desenho de observação, interessa-nos, precisamente, focá-lo como uma dessas 

práticas, indicá-lo como ferramenta transversal a múltiplos domínios do conhe-

cimento, das artes às ciências, criando adjacências – ou “interfaces” - entre as di-

versas atividades que lhes correspondem. Logo que o gesto determina uma linha 

no suporte, interrogando os objetos e espaços do mundo concreto, a memória do 

seu exercício consubstancia um elo inextricável entre os territórios do Design, da 

Arquitetura, do Urbanismo e das Artes Plásticas, ao nível da sua poderosa infraes-

trutura comum – o pensamento visual/sensorial. As práticas de Le Corbusier, por 

exemplo, afiguram-se-nos como excelente testemunho do desenho como interfa-

ce, operando os mais insuspeitados contágios entre os variadíssimos elementos do 

seu universo formal. Interfaces que liquidam todas as barreiras entre a observação 

do real e a conceção de novos objetos, por um lado, entre os universos bi e tridi-

mensionais, por outro, galgando, ainda, as próprias barreiras temporais:

“Sabe-se que o famoso “taureau” lhe foi sugerido na observação, em sentido inver-

tido, dos contornos de uma natureza morta que ele realizara trinta anos antes; 

que, num bloco de croquis de viagem, esse mesmo taureu é convertido numa co-

bertura inclinada; que as formas da planta baixa da Villa Savoy e as da sua cober-

tura aparecem nas pinturas que executou nos anos vinte.” (BERNARDO 2000:65).

Acerca destas faculdades pouco ordinárias de assimilação e transformação 

das imagens, fazendo-as migrar de uns contextos para outros, passando por diver-

sas metamorfoses e combinações,81 que os desenhos deste projetista nos revelam, 

diz-nos Pierre-Alain Croset (1987:4):

“A análise da prática de projeto de Le Corbusier revela quão é inesgotavelmente 

ativa – logo desde o momento da observação – uma poderosa força de mescla 

e, por conseguinte, de deformação e de agregação entre materiais formais bem 

heterogéneos.” (sublinhados nossos)

81 Aspetos que retomamos no ponto 5. 6. 2. do capítulo 5.
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Quer pensemos nos blocos de apontamentos dos projetistas, representando 

temas vividos e observados, quer pensemos nos exercícios promovidos junto dos 

alunos, constatamos que não existem “tipos” ou “ limites de aplicabilidade” para o 

desenho de observação do real. Diríamos então que o exercício do desenho, como 

“veículo para o pensamento visual” (DURÃO 2010:38), sempre se revela formativo, es-

truturante, em todas as especialidades do conhecimento visual, com positiva apli-

cabilidade em todas elas. A “didática do desenho” deve, aliás, honrar esta dilatada 

incumbência e jamais ver-se “confinada a uma orientação para o produto ou o resul-

tado imediato”, como afirma, ainda, Maria João Durão (2010:38).

Ponto 5.

Capacidades no âmbito das metodologias projectuais do Design e da sua pro-

dução, das qualidades de disciplina e organização do trabalho.

Passemos então às referidas capacidades, de índole essencialmente pragmáti-

ca, que, aquando da formação, deverão ser devidamente edificadas, tanto quanto 

outras quaisquer. 

Como sabemos, a modalidade de desenho manual de que se serve, comum-

mente, um projetista em ação, é um desenho de natureza conceptual, também 

dito “esquisso de trabalho”. Nesse momento dos esquissos, o desenho de obser-

vação terá ficado para trás, naturalmente. Estamos, porém, convictos de que a 

memória do seu exercício age na retaguarda do projetista, no momento em que 

este esquissa e durante o qual ocorrem as mais elaboradas conjugações entre o 

consciente e o inconsciente. 

Mas este tópico não pretende equacionar e tratar as dimensões dispersivas 

da mente, também de inegável importância no projetar e às quais fazemos, aliás, 

alusão em tantos outros momentos do nosso trabalho. Pelo contrário, intenta des-

tacar a importância da inteligência projetual dirigida, consciente, capaz de inter-

pretar programas com objetividade e de se autopropor enunciados de ação. Con-

cordamos com Cristiano Moreira (1994) quando, ainda que salvaguardando limites 

para a aplicação dos métodos de projeto, defende que 

“é neste momento impossível negar a validade duma aproximação científica de 

projetação, não apenas como possibilidade de melhor captar a natureza do pro-
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cesso projectual – retirando-lhe o caráter “mágico”, objetivando-o, e reduzindo 

ou consciencializando os momentos e espaços de intuição – mas também como 

possibilidade de constituir um meio de controlar um comportamento ‘errante’, 

reduzindo o leque de opções e alcançando gradualmente uma finalidade definida.” 

(MOREIRA 1994:43)

Ora, como se sabe, a aproximação científica da projetação apoia-se, essen-

cialmente, em metodologias de problem-setting-and-solving. Um pouco adiante,82 

debruçamo-nos em profundidade sobre aquilo que as caracteriza; por ora, interes-

sa, acima de tudo, frisar que elas (tanto as metodologias projetuais como as peda-

gógicas83) constituem uma arma altamente eficaz no combate ao saber já pronto, 

antes encorajando a aptidão interrogativa/investigativa. No contexto da formação 

em design, identificando e hierarquizando variáveis e sistematizando procedimen-

tos em torno delas, edificam o conhecimento singular, i. e., que atende à unicidade 

de cada situação e à especificidade dos seus materiais.

Esclareçamos que, no espaço específico do desenho, a metodologia problem-

-solving não só recai no tema a representar mas também no próprio traçado (na 

gestão das diferentes marcas que o constituem fisicamente). Isto é, podemos dizer 

que o problema prático do desenhar, no caso dos exercícios de observação/repre-

sentação do real, decorre claramente em dois planos simultâneos: por um lado, 

o objeto é problema – donde podemos fazer irradiar subproblemas a partir das 

variáveis forma, dimensão, proporção, posição, localização, matéria, luz-sombra, 

massa/volume, etc. Mas, por outro lado, o desenho é, também ele, problema, im-

plicando a identificação de subproblemas reportados à natureza do gesto, ao vo-

cabulário gráfico de recurso, à regra sequencial da ação. Assim emerge a hipótese 

de perspetivar o desenho de observação como um exercício de treino não direto 

mas efetivo em torno das solicitações metodológicas do projeto, acarretando com 

mais-valias concretas não só ao nível das capacidades conceptualizadoras, mas 

também ao nível das capacidades práticas de disciplina e organização no trabalho, 

que as sustentam. 

82 A partir do ponto 3.5. do presente capítulo. 

83 Tratamos aquilo que as aproxima e aquilo que as distingue no capítulo 6.
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3.4. DA FORMAÇÃO PELO DESENHO, NO DESIGN – SITUEMO-NOS.

Nas Considerações Preliminares do capítulo 2. fizemos alusão à filosofia da educa-

ção proclamada por Maldonado, na sua determinação em estabelecer fins e meios 

“da maneira mais vigorosa possível” sem, porém, pretender estabelecê-los de maneira 

definitiva – já que todos os modelos, “refletindo ideologias”, “ formando arquétipos”, 

tendem a fixar-se no tempo... e a ver-se rapidamente desajustados, nessa fixação 

(MALDONADO 1959:100-101).  No presente capítulo, com Potter, Green e Sena da Sil-

va, todos eles ativos combatentes da inércia na educação, retomámos a problemá-

tica dos modelos educativos. O momento configura-se oportuno para nos questio-

narmos: e a nós, como nos toca a questão dos modelos educativos, em desenho? 

A pergunta leva-nos a uma outra, muito próxima: em que objeto pretende 

esta investigação, ao certo, constituir-se – num manual, num guia, num modelo? 

Clarificamos então, começando pela negativa:

› Este trabalho não pretende constituir-se em (mais um) manual de desenho, 

preenchido com enunciados de exercícios, supostamente concebidos para proje-

tistas-em-formação. Em momento algum teremos sido mobilizados por tal objeti-

vo (nada temos, porém, contra os manuais em geral: distinguidos os critérios que 

possam fazer deles bons ou maus manuais, estes trabalhos, numerosos, diversifica-

dos em propostas, antigos ou recentes, disponíveis nos arquivos das Faculdades e 

nas bibliografias dos mercados, podem, inequivocamente, trazer úteis prestações 

a múltiplos aspetos da aprendizagem do desenho).

› Tampouco pretende constituir-se num qualquer guia seguro para professo-

res-de-desenho-em-design, na medida em que não intentam, as suas conclusões, 

chegar a aplicações práticas diretas, únicas e/ou indiscutíveis.

› Por último, igualmente rejeitamos a hipótese da investigação se objetualizar, 

sequer, em modelo de ensino do desenho, em design. 

Mas importa dizer que, ao contrário das duas anteriores, esta última afirmação 

exige, perante o leitor, uma justificação minimamente detalhada, porque a presente 
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investigação entra, sim, em contacto direto com muitos dos materiais necessários à 

construção de um hipotético modelo pedagógico84 reportado ao desenho.

Vejamos, porém: como é óbvio, a eventual intenção de chegar a um modelo 

de ensino/aprendizagem do desenho de observação, no contexto dos cursos de 

design, teria, antes do mais, de ser expressa logo no título da proposta-dissertação, 

passando então a desencadear toda outra orientação, toda outra estrutura, todo 

outro desfecho, para a reflexão. O nosso objetivo último seria, nesse caso, o de er-

guer um quadro teórico preciso, do qual emanasse um projeto de ensino concreto, 

assente numa instrumentalização adequada e plenamente definida e promotor, 

ainda, de uma modalidade específica de avaliação. 

Mesmo assim não sendo, importa que melhor nos situemos, importa que 

conheçamos os traços gerais de modelos de ensino pré-existentes. A abordagem 

sistemática que Bartolomeu Paiva (2006) nos oferece, a esse nível, é fortemente 

esclarecedora. Inserida “na área científica da formação de professores”, segundo “uma 

abordagem de tipo qualitativo no âmbito dos paradigmas sócio-construtivista e da 

complexidade”, a sua investigação perspetiva “a educação pela arte e pela tecnologia 

[como sendo] essencial ao desenvolvimento integral do homem face à emergência so-

cial de novos códigos e saberes.” Mobilizado por estas preocupações, o estudo come-

ça por nos oferecer uma síntese descritiva dos dez “modelos” (o autor associa-os a 

“cenários” de ação) mais significativos, permitindo-nos obter, hoje, uma visão crítica 

acerca da sua própria história, já que intenta 

“deixar claras as razões pelas quais os modelos se foram (re)atualizando e (re)

configurando num esforço de ajustamento aos níveis da qualidade da própria 

formação e fruto dos contributos que a investigação em ciência sociais e humanas 

vem disponibilizando.” (PAIVA 2006:33) 

84 A fim de melhor estabelecer proximidade ou distanciamento do nosso trabalho para com o conceito 

de  modelo pedagógico, tomemos a precisão oferecida por Bazan: “Falar de um modelo não é falar de 

um método: enquanto um método pedagógico descreve um tipo de prática, uma maneira de trabalhar 

na sala de aula, o modelo constitui uma construção teórica que dá sentido, em profundidade, a uma 

diversidade de práticas.”( BAZAN apud AGUIAR e FILOCRE 2002:315). Na medida em que também nós, 

na presente reflexão, intentamos dar a palavra aos métodos (os capítulos 6 e 7 concretizam esta inten-

ção) mas, simultaneamente, questionar o sentido dessa palavra, aproximamo-nos, sem chegar a sê-lo, 

da definição de modelo dada pela citação.
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Não fará qualquer sentido repor aqui a sintetização elaborada por este autor. 

Limitar-nos-emos  a uma mera elencagem das suas denominações que, em si mes-

mas, referenciam contextos ideológicos que são da nossa cultura geral, adiantan-

do-nos alguma orientação de base: 

“Cenário da imitação artesanal; Cenário da aprendizagem pela descoberta guiada; 

Cenário behaviorista; Cenário clínico; Cenário psicopedagógico; Cenário pessoa-

lista; Cenário reflexivo; Cenário ecológico; Cenário dialógico; Cenário integrador.”  

(PAIVA 2006:32-44)

Ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho, iremos, também nós, entrar 

em contato, ora mais, ora menos direto com os conteúdos argumentativos de di-

versos modelos de ensino e, aí, teremos oportunidade, não só de os remeter para o 

elenco de Bartolomeu Paiva, como de os (re)perspetivar segundo o olhar específi-

co do desenho – desde já prevendo que nos identificaremos não apenas com um, 

mas com diferentes aspetos defendidos ora por uns, ora por outros. Reconhece-

mo-nos, por isso mesmo, nas palavras de Paiva, quando faz ver que

“a pluralidade de vias apontadas pelos vários cenários configura uma série de con-

tributos que cada um deles fornece ao supervisor reflexivo, para que este possa, 

nessa perspetiva crítica, adequar conteúdos, programas, planos, estratégias e ações 

às situações e contextos na relação personalizada com os seus supervisandos.” 

(2006:43) (sublinhados nossos)

Paradoxalmente, estes argumentos parecem ter sido previstos pelo último 

dos dez cenários sistematizados atrás – o modelo “ integrador”, autónomo na ado-

ção de livres estratégias inspiradas em qualquer dos outros e por isso mesmo sem-

pre “singular”, “ inacabado”, “suscetível de autorregulação constante através de uma 

persistente atitude de questionação.” (PAIVA 2006:43)

Retomando o ponto em que ficáramos, e indo agora pela afirmativa, diríamos que 

este trabalho se vê a si próprio como uma construção teórica que pretende acompanhar 

e esclarecer a ação do desenhar em aula (tão de perto quanto lhe seja possível), visando: 

› Colmatar carências de ordem crítica a respeito do papel desempenhado 

pelos métodos do desenho de observação, encontrando formas de equacionar os 
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graus de responsabilidade e de eficácia que detêm na formação do futuro projetis-

ta e igualmente suplantando eventuais formas de conhecimento algo “grosseiras”, 

“espontâneas” e/ou “rotineiras” em que o professor pode incorrer no exercício a lon-

go prazo da sua profissão (incluímo-nos, evidentemente, no retrato). 

› Aumentar o campo das informações tanto teóricas como empíricas que 

possam interessar (aí, sim) aos construtores de modelos de ensino e de planos cur-

riculares no âmbito da formação em design.

3.5. DO PROBLEMA E DO PROBLEMÁTICO       

3.5.1. Triângulo design / projeto / problema 

No programa 2011  da disciplina de Projeto de Design do Curso de Doutoramento em 

Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa pode ler-se:

“A matriz fundamental desta profissão é o projeto; a resposta a um pedido, en-

quadrada por constrangimentos de vária ordem, sendo precisamente essas limi-

tações o que nos move: o terreno balizado onde gostamos de tentar encontrar a 

melhor solução para um problema”. 

Os sublinhados são nossos, no fito de salientar a triangulação “design”, “projeto” e “pro-

blema”, da qual se subentende que todo o projeto de design tem origem num problema.

No seu sentido mais geral, o problema supõe a emergência de uma necessidade, 

determinada por uma qualquer carência, sinónima ou sintomática de um insatisfató-

rio estado de coisas que urge ver-se alterado ou compensado. Colocando a tónica no 

imperativo da mudança e no conflito que sempre surge associado às dinâmicas deses-

tabilizadoras da mudança, Giulio Argan (apud BRANDÃO e MARTINS 2011) vem afirmar 

o projeto como ato “contra a conservação sob todas as suas formas”, fazendo ver que, 

na verdade, “nunca se faz um projeto ‘para’ mas sempre ‘contra’ alguém ou alguma coisa. 

(…) Projeta-se contra alguma coisa que existe, a fim de que haja mudança”.

Podemos então afirmar que, para o designer, a identificação de uma carência é 

condição necessária e suficiente para o arranque da ação projetual. O que não sig-

nifica que a plena definição do problema esteja alinhada com esse momento de ar-
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ranque. O que se passa parece ser bem diferente. De início, o que temos não é mais 

do que aquilo que poderemos nomear como um esboço do problema. Vejamos:

“Este ver à distância o fim proposto, colocado diante de nós por nós próprios, sem 

saber como alcançá-lo é aquilo a que se chama um problema” (MARINA 1995:196).

 Subentende-se que ver à distância é ver mal e, como tal, saber pouco daquilo 

que se vislumbra; e que, para ver melhor, há que vencer a distância; há que des-

bravar caminho, descobrir vias de acesso ainda ocultas. Sublinhemos, assim, que a  

definição de José António Marina assume o problema como um não-saber essen-

cial que, porém, em vez de bloquear ou inibir a ação projectual, antes a justifica e 

estimula. Então, “descobrir os caminhos, construir as pontes ou cavar os túneis”, passa 

a ser a tarefa de que se encarregam as atividades de busca, “ inventivas e trovadoras”, 

no intuito de acudir à necessidade sentida. (MARINA 1995:196)

Para nomear toda esta intensa atividade à beira do desconhecido podemos uti-

lizar um velho termo conotado com toda e qualquer modalidade de procura artísti-

ca:  “experimentação”. Diríamos, então, que as citadas palavras de Marina configuram, 

para o projeto, um território balizado por dois renques de procedimentos: aqueles 

que se prendem com “antecipação” (temos um fito que nos faz antecipar “antevisões”, 

“programas”, “planos construtivos”,85 etc), por um lado, e aqueles que derivam da “expe-

rimentação” (temos de descobrir, pela prática, os elementos estruturais que nos ga-

rantam a construção das “túneis” ou ”pontes” de que fala Marina), por outro. Com este 

equacionamento pretendemos aproximarmo-nos de Fernando Poeiras (2006) quando 

sublinha que a produtividade, em projeto, é interior ao processo que faz reunir a idea-

ção com a experimentação. E que o desenho faz disso parte:

“Importa-nos integrar o desenho nesta segunda86 conceção de projeto, considerando 

sobretudo o uso projetual do desenho como uma prática que torna o objeto ‘interior’ à 

sua exploração no processo. Antecipação e experimentação, enquanto pólos extremos 

85 Termos utilizados por Fernando Poeiras (2006:36)

86 Uma “segunda” conceção de projeto que surge por rejeição de uma “primeira” que Poeiras igualmen-

te descreve. Sintetizamos que nesta “primeira” a ideia surge como uma espécie de solução antecipada, 

antecipada até dos problemas processuais, i. e., assumindo-se exterior a eles, e o fazer, esse, é visto como 

mera realização da ideia – um pouco como ocorria na relação grega entre o Senhor (detentor da ideia) 

e o escravo (mero fazedor), como esclarece o autor.
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do projetar, estão presentes no desenho, enquadrando as várias práticas de proble-

matização do objeto.(…) Quem ‘experimenta’ não sabe antecipadamente87, assim a 

problematização pratica-se problematizando.” (POEIRAS 2006:36)

Enriquecidos por esta perspetiva, voltamos a Marina, para acrescentar: aque-

las “atividades de busca”, ultrapassando bloqueios de variada ordem, descobrindo 

elos de ligação entre os diversos componentes da situação e alimentando tanto 

perguntas como respostas, não constituem ações preambulares ao projeto – são, 

já, projeto, requerendo perspicácia, determinação e criatividade. E lembremos ain-

da que, na dupla tarefa de buscar perguntas e respostas, Einstein (apud EDWARDS 

1938:3) prefere demarcar uma hierarquia e afirmar que:

“a formulação de um problema é frequentemente mais essencial do que a sua so-

lução, já que esta pode não ser mais do que uma tarefa de habilidade matemática 

ou experimental. Levantar novas questões, novas possibilidades, olhar as velhas 

questões sob um novo ângulo exige imaginação criativa e marca os progressos 

reais da ciência.” 

Temos assim que o problema tem de ser ele próprio construído, e que tal ação 

construtiva/criativa ocorre no interior da ação projetual. As palavras de Manuel 

Tainha (2006:94), reportadas ao domínio da arquitetura, revelam-se em tudo váli-

das para resumir aquilo que temos vindo a afirmar:

“A arquitetura começa sempre por um Problema. E esse problema é a manifesta-

ção de uma necessidade, de uma carência despertada pelas forças da mudança. 

Como tal, gera um estado de conflito, de descompensação, um constrangimento a 

que em princípio uma construção virá pôr fim. E digo em princípio pois um Proble-

ma, uma vez formulado, não está porém inteiramente definido, em condições de 

ser descrito em toda a sua extensão e profundidade. Em consequência, não encon-

tra também da parte do arquiteto uma resposta definitiva que possa considerar-se 

inteiramente válida, mas sim uma simples possibilidade: um projeto é sempre uma 

87 Citamos aqui Pablo Picasso em duas frases que estampam isto mesmo. Na forma interrogativa:  

“Si sabes exatamente lo que vas a hacer, de qué te va a servir hacerlo?” E, na forma afirmativa:  

“Has de empezar a dibujar para saberes qué quieres dibujar.” (apud HEYDEN 1997:22 e 29)
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proposição assertiva. É com a reiteração das respostas que o próprio Problema se 

vai clarificando, ganhando contornos definidos e de aceitabilidade reconhecida.” 

Reforcemos a explicitação deste último ponto: as respostas são reiteradas. 

Perguntas e respostas formam um quadro de intercausalidade, conjugando-se de 

tal modo, na dinâmica do processo, que tendem – como atrás dissemos -  a ser 

indestrinçáveis. Na consciência livre e amadurecida do projetista, os aspetos da 

formulação do problema e os aspetos da sua resolução constituem uma só força, 

tão mesclada quanto produtiva. 

E na consciência inexperiente do estudante em design, menos livre porque 

menos sábia? Terá um jovem principiante a capacidade de mesclar sem se perder, 

de progredir sem conscientemente discernir? Deixemos, por ora, a interrogação 

em suspenso.88

3.5.2. Caracterização do espaço do problema e/ou natureza do problema

No território do design, também Norman Potter (2003:17) afirma que o projetista 

tem de se revelar “altamente consciente do problema” e que boa parte do seu tra-

balho consiste na análise do problema. Mas logo acrescenta que uma tal análise 

difere daquela que é comummente promovida pela ciência, já que “às capacidades 

de listar, ordenar e relatar informação, o designer deve acrescentar qualidades de des-

criminação racional, bem como de vívida imaginação.”89

Edificando a consciência profissional do designer temos que, a par dos proce-

dimentos sistematizadores, se vê convocada a imaginação. A “vívida imaginação”, 

para usar os termos do autor - que, como tal, jamais poderia ver-se alinhada com a 

lógica estrita e linear de uns quantos raciocínios informados (por muito que estes 

não sejam dispensáveis). A verdade é que a “vívida” nuance trazida por Potter (e já 

antes também apontada por Einstein), nos reencaminha para um cenário de ação 

88 Equacionamos alguns aspetos da maior ou menor maturidade do aluno, perante os problemas que o 

desenho lhe coloca, no ponto 3.5.3.

89 T.L.: “The designer is highly “problem” conscious; a large part of his work may consist in problem analy-

sis, though rarely of the complex order familiar in the sciences. To an ability for sorting, ordering, and rela-

ting information he must bring qualities of judgement and discrimination as much as lively imagination.” 
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definitivamente não ordeiro, no qual ocorre a participação de múltiplas componen-

tes, de variada natureza e de instável posição, podendo até inverter prioridades até 

ao fim do processo. Um cenário que solicita uma permanente coordenação entre as 

operações da análise e da síntese, em moldes realmente criativos, flexíveis, por vezes 

mesmo vezes improvisados. Confirmemo-lo através de Schön  (2008:43-44):

“O processo de design, em sentido mais amplo, envolve complexidade e síntese.  

Ao contrário dos analistas ou dos críticos, os designers juntam coisas e fazem com 

que outras coisas venham a existir (…) Eles jogam com variáveis, reconciliam valo-

res conflitantes e manobram em torno de limitações – um processo no qual não 

há um conjunto único de respostas corretas.” 

Assim reencontrámos de muito perto as ideias de Manuel Tainha.

Avancemos agora para uma breve categorização da natureza dos problemas, 

em design:

Peter Rowe (1991:39-41) sistematiza em três grandes categorias os problemas em 

design: problemas “bem definidos”, “mal definidos” e problemas “muito mal definidos”90. 

Nos primeiros, os alvos surgem claramente explicitados à partida, e os meios para 

alcançar a solução terão, muito simplesmente, de ser os “apropriados” (Rowe dá-

-nos  exemplos correntes da área da álgebra). Nos segundos, tanto o alvo como os 

meios não são inteiramente definidos desde início, já que é ao longo do próprio 

exercício de problem-solving, que se vão concertando (definindo e redefinindo). 

Rowe destaca que os problemas em arquitetura e em design são precisamente 

deste tipo, já que “um considerável tempo e esforço é normalmente dispendido com o 

cliente, tentando clarificar o que, ao certo, se pretende.”91 (1991:41). Quanto ao terceiro 

tipo, englobam-se nele problemas cuja reformulação e resolução é imparável –  

“no stopping rule”, para estes problemas, diz o autor. 

Também Manuel Tainha (2006) se refere aos problemas do projeto como “pro-

blemas para os quais poderão existir várias respostas, mas nunca uma única solução”. 

Podemos reconhecer inequivocamente a categoria de segundo tipo de Rowe, na 

90 No original: Well-defined problems; ill-defined problems; wicked-problems.

91 T.L.: “Most architecture and design problems are of this type (…) Although the general thrust of the 

problem may be clear, considerable time and effort are usually spent with the client in order to clarify 

what is required”.
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descrição de Tainha, quando este refere, ainda, que “é próprio do arquiteto trabalhar 

sobre problemas mal determinados, onde nem tudo se deixa descrever, e muito me-

nos o ‘material’ humano”, característica que, segundo ele, constitui... “um verdadeiro 

quebra-cabeças para a Teoria e a Crítica da arquitetura.” (2006:94)

O espaço do problema, em projeto, revela-se, pois, imenso, dilatado por toda 

a espécie de  incertezas e de ambiguidades, afigurando-se-nos um domínio nebu-

loso no qual “estão representados todos os estados possíveis, bem como os operadores 

ou o movimento para passar de um estado ao outro”.92 (MARINA 1995:373).  

Inevitavelmente, é também com este espaço-de-quebra-cabeças e com esta 

nebulosidade, não propriamente confortáveis, que lida, quotidianamente, o pro-

fessor do projeto ou do desenho. E não menos os alunos: dada a instrução “obtusa” 

que recebem, “são poucas as certezas, para os estudantes” (estudantes de arquitetura, 

neste caso) – como diz Frederick (2007). Porém - acresce o mesmo autor - tal nebu-

losidade é “ largamente necessária” à aprendizagem da arquitetura: esta é, afinal, “um 

campo criativo” e é, por isso,  “compreensivelmente difícil, para os instrutores de projeto, 

planificar as aulas sem receio de impor limites desnecessários ao processo criativo”.93

E o desenho? Ainda que as lições do desenho e as lições do projeto fabriquem 

linguagens e modelos de atuação próprios, junto dos alunos, em boa verdade elas 

vivem no mesmo território problemático que Frederick retrata. Cremos convicta-

mente que o desenho se ajusta, também ele, como luva, ao conceito de instrução 

obtusa e/ou nebulosa que acima surge associado ao projeto e que tem tudo a ver 

com uma definição particularmente flexível dos limites que balizam as atividades 

92 O principal contributo dos esquissos, no projeto, é o de fomentar, precisamente, essa progressão. 

Exemplificando: quando o arquiteto Rafael Moneo, ao esquissar, se refere a uma certa massa ou uma 

certa estrutura ou uma certa ordem está a subentender a natureza incompleta e aberta dessas imagens 

de primeiro estádio mas está simultaneamente a prever que serão também elas que progressivamente 

o conduzirão até um segundo estádio de aclaramento formal e construtivo. Citemos palavras suas: 

“Quando tens um edifício, precisas obter uma compreensão do lugar, do programa e essa é uma sen-

sação nebulosa e atmosférica. Os primeiros desenhos são menos claros do que virão a ser mais tarde, 

são visões de uma certa massa, de uma certa estrutura ou de uma certa ordem que virão a compor o 

edifício.” (T.L. MONEO apud LAPUERTA 1997:91)

93 T.L.: “Certainties for architecture students are few. (...) The nebulousness of architectural instruction is 

largely necessary. Architecture is, after all, a creative field, and it is understandably difficult for instructors 

of design to concretize lessons plans out of fearing of imposing unnecessary limits on the creative process”. 
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das aulas e os problemas que estas desencadeiam. Porém, naquilo que mais espe-

cificamente nos ocupa, algumas precisões têm aqui de se ver acrescentadas.

3.5.3. DOS PROBLEMAS DO DESENHO – PRIMEIRA ABORDAGEM 

Importa que questionemos: que classe de problemas passamos ao aluno, ao certo, 

aquando da aprendizagem da observação desenhada? 

De modo mais ou menos explícito e mais ou menos desenvolvido, o proble-

ma, na aula de desenho, sempre é veiculado através do exercício proposto, me-

diante um enunciado, seja este mais ou menos formalizado. Porém, é fundamental 

termos em conta que os diferentes exercícios de desenho não se encontram todos 

no mesmo patamar de enunciação, pelo que não será homogéneo o modo como 

se lida com o problema do observar/representar. Em fases assumidamente iniciais 

da aprendizagem deste desenho, não nos parece polémico afirmar, associando-nos 

a Philip Cabau (2011:33)94 que importa definir “etapas metodológicas precisas”, que 

desenvolverão, no aluno, “determinadas proficiências ou competências” de “ inegável 

utilidade”. Diz-nos ainda Cabau que, nestes patamares básicos da aprendizagem 

do desenho, se concebem versões de exercício necessariamente elementares, nos 

quais os problemas colocados podem até coincidir em absoluto com os termos do 

enunciado. Aí, não tenhamos pruridos em afirmar que a prática, em aula, decor-

rendo de critérios pré-fixados, de preâmbulos e de protocolos de realização, assu-

me dispensar (ou rejeitar, mesmo) o talento inventivo de quem os faz. Ao invés, 

as versões mais complexas dos enunciados, destinadas a fases mais desenvolvidas 

do aprendiz, fogem a esta linearidade e literalidade, tendendo a apresentar níveis 

múltiplos de formulação do problema. (CABAU 2011:33) Obviamente que, à medida 

que evoluímos de um nível para o outro, as aquisições e expressões pessoais do 

aluno tendem a emancipar-se cada vez mais daquelas que haviam sido previstas 

pelo problema colocado. Uma vez mais, Cabau (num outro seu escrito) sintetiza-o 

de forma muito clarificadora:

94 Embora este autor esteja a referir-se à aprendizagem do desenho em geral, e não forçosamente do 

desenho de observação.



85

D
a 

fo
rm

aç
ão

 d
o 

D
es

ig
ne

r. 
D

o 
Pr
ob

le
m
-s
et
ti
ng
-a
nd

-s
ol
vi
ng

   
C

A
PÍ

T
U

LO
 3

   

“À medida que o domínio sobre as questões básicas do desenho se encontra resol-

vido e os rumos e opções pessoais de quem desenha se encontram autonomizados, 

o desenvolvimento dado ao enunciado do exercício perde a sua previsibilidade e o 

resultado pode seguir por caminhos impensados, renegando mesmo o próprio enun-

ciado. Mas esta derrota do enunciado é também a confirmação do seu sucesso.” 

(CABAU 2009:35)

Ao perder a sua previsibilidade, o enunciado perde também a sua pseudo trans-

parência. Porque – não nos iludamos - a transparência de um enunciado é, afinal, 

ilusória, mais não pretendendo, nessa ilusão, do que descomplicar, ajudar o aluno no 

arranque da ação. Daí para a frente, nada poderá impedir que os estados de nebu-

losidade e clarificação se agitem, a todo o tempo alternados, na sua mente – e isto 

será verdade para um exercício de observação ou para qualquer outro exercício de 

desenho. Reforcemos, porém: estas afirmações veem-se relativizadas consoante o 

nível de aprendizagem em que se está a operar. Assim, podemos sintetizar: quanto 

mais amadurecido o estádio do aluno, maior a sua capacidade de descortinar limites 

na transparência simplista do enunciado e de avançar nevoeiro adentro. Maior será, 

portanto, a vitória de uma autonomia a partir da derrota dessa estrutura sempre 

precária que constitui o enunciado. Os ill-defined problems, de Rowe, vieram para 

ficar, e não só caracterizam o processo-do-projeto como o processo-do-desenho. 

3.6. PROBLEM-SETTING-AND-SOLVING

Na sequência desta primeira abordagem ao “problema”, trabalhemos agora com al-

guma profundidade a expressão problem-setting-and-solving, tão fulcral ao design. 

Perante o quadro que atrás construímos através dos contributos de Tainha, 

Marina, Potter e Schön, não nos é admissível, hoje, afirmar tout court que a mente 

humana é um GPS, um General Problem Setting and Solving, em tudo semelhante 

ao programa informático criado por H. Simon, J. C. Shaw e A. Newell, em 1957.

Na verdade, a visão de Herbert Simon, autor daquela afirmação naquele 

tempo, decorre diretamente das lógicas da inteligência artificial e é por isso que 

se revela inadequada ao design. Diz-nos Schön que Simon via o projeto “como 
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um processo instrumental de solucionar problemas: em sua mais pura e melhor 

forma, um processo de otimização”. Uma tal visão – completa o mesmo autor –  

“ ignora as funções mais importantes do design em situações de singularidade, incerteza 

e conflito, em que a solução instrumental do problema – e certamente a otimização – 

ocupa um lugar secundário, se é que têm algum lugar.” (SCHÖN  2008:43)

As observações críticas de J. Marina (1995) incidem neste mesmo ponto em plena 

concordância com Schön. Diz-nos ele que a inteligência humana e a de um computa-

dor acabam por resultar análogas, já que, para Simon, “é irrelevante que as operações se 

executem de forma livre ou automática, consciente ou inconsciente. Também é indiferente 

quais as metas que se escolhem.” Estas ideias parecem-lhe radicalmente insuficientes 

porque “valem para a inteligência computacional, mas não para a inteligência criadora, 

que se rege por fins que seleciona mediante critérios variados. “ (MARINA 1995:255)

Chegados a este ponto, perguntemos: como ver o exercício de problem-setting-

-and-solving, enquanto metodologia do questionar, relativamente às dimensões cria-

tivas/expansivas do pensamento? Perante este retrato da inteligência criadora, que 

se eleva muito acima da inteligência maquinal em flexibilidade e extensão, alguns 

tenderão a rebaixá-lo… Consciente deste ponto sensível, Peter Rowe (1991) respon-

de-nos do seguinte modo: 

“Afinal de contas, dirão alguns, o design é muito mais do que mero problem solving. 

A veracidade desta observação, porém, depende claramente daquilo que entender-

mos por problema. Parafraseando a venerável definição de Thorndike, um problema 

diz-se existir quando um organismo quer algo mas as ações necessárias para o obter 

não lhe surgem imediatamente como óbvias. É difícil imaginar circunstâncias sob as 

quais o ímpeto para o design não se vê coberto por esta definição, que compreende 

tanto os problemas predefinidos do quotidiano quanto aqueles que são trazidos à 

nossa consciência de novo, exigindo definição e redefinição.”95 (ROWE 1991:39)

95 T.L.: “After all, some might maintain, design is much more than mere problem solving. The veracity 

of this observation, however, clearly depends on our understanding of the word problem. To paraphrase 

Thorndike ś venerable definition, a problem can be said to exist if an organism wants something but 

the actions necessary to obtain it are not immediately obvious (Thorndike 1931). It is hard to imagine 

circumstances under which the impetus for design is not covered by this definition, which subsumes 

both problems that are predefined and placed at our doorstep and those that are brought into our 

consciousness de novo, requiring definition and redefinition.”
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Não podemos, porém, ignorar o modo único como o grupo Memphis pre-

tende opor-se a esta lógica – o seu “ ímpeto para o design” (PIPES 2010:40) afirma-se 

capaz de a inverter radicalmente. Lembremos que, para estes designers, “design 

nunca é a solução para um problema, porque nenhum problema da era da moda e 

do consumismo é um evento imóvel que pode ser isolado e seguro.” Na continuidade 

desta afirmação, Alan Pipes lembra-nos que os designers da Memphis “não desejam 

convencer, mas seduzir, inventando funções e criando demandas.” (PIPES 2010:40). Ain-

da assim, sob risco de vermos rejeitada a nossa persistência, diríamos que as suas 

conhecidas propostas de enfatizar o design do objeto banal, transformando lixo 

em ouro, ou provocando o caos semântico... não escapam a poder ser encaradas 

como problemas a equacionar e resolver.

Aliás, as mais recentes posições conceptuais – aquelas que defendem um de-

sign estratégico como alternativa ao design tradicional – acolhem explicitamente a 

importância do “problema” e da “problematização”. Importa lembrar aqui que este 

design dito estratégico se propõe como

“uma disciplina complexa que, ao mesmo tempo, não deixa de tomar posição e su-

gerir caminhos para a articulação do processo projetual em design, evitando refu-

giar-se no relativismo extremo das interpretações mais radicais do pós-modernismo.  

Pelo contrário, a proposição de uso do design estratégico não se exime da indicação 

de um possível caminho para a aplicação das ferramentas de design.” (FINESTRALI 

2010:3) (sublinhados nossos).

Em coerência para com esta proposição de descobrir caminhos concretos, é de-

fendida uma outra - a de saber formular problemas (problem setting), que, na aceção 

de Celaschi & Deserti (2007) merece até destaque sobre a proposição de resolver 

problemas (problem solving). Fechando este último circuito de ideias e ligando-as 

ao percurso de afirmações percorrido até ao momento, completamos: é o próprio 

paradigma teórico da complexidade que, no contexto contemporâneo, destaca a im-

portância de saber como construir o problema, dentro de um processo reflexivo que 

tem de saber incorporar em si o incerto e o imprevisível. Daqui decorre que reencon-

tramos, ainda, nos pressupostos do design estratégico, uma valorização das dimen-

sões processuais do projeto, ao reduzirem “a centralidade no resultado” e antes valo-
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rizarem “o funcionamento, o controle e as intenções do processo.”96 (FINESTRALI 2010:2)

Num parêntesis, diríamos ainda: mesmo as atuais posições que, em contexto so-

ciocultural e económico de crise, preferem centrar o pensamento do design no con-

ceito de “oportunidade”97, não precisam, porém, de refutar os conceitos de “problema” e 

de “problematização” – desde que eles surjam como indestrinçáveis do de “criatividade”, 

na qual reside todo o potencial transformador da atividade humana. Posições como a 

de Maria João Melo operam nesta perspetiva, defendendo que, acima de tudo, há que 

“atribuir primazia à criatividade expressa através do design para a reconfiguração da reali-

dade do mundo com outras representações dos objetos, mas também do espaço e do tem-

po, numa relação inovadora do homem com o planeta e com os outros.” (MELO 2013:s/ pág.) 

Retomemos: se podemos então afirmar que problem-setting-and-solving, num 

sentido dilatado, ocorre sempre que um organismo ou um sistema de inteligência 

artificial necessita passar de um estado dado para um alvo desejado, falta precisar 

que, no campo do design, uma tal função intelectual terá de admitir uma peculiar 

combinação entre racionalidade, empatia e criatividade. E o conceito de que ne-

cessita o design, passa a ser o de creative problem-setting-and-solving.

Se a expressão creative problem-setting-and-solving envolve criatividade, con-

vém no entanto salvaguardar que alguns autores defendem que a criatividade, 

essa, nem sempre envolve problem solving - em domínios como poesia, música 

e artes plásticas, por exemplo, libertos dos problemas práticos decorrentes de 

96 Apresentamos aqui um segundo fragmento do escrito de Marina Finestrali, que contextualiza estas 

ideias e referencia os seus principais mentores: “De acordo com Meroni (2008), o design estratégico tem 

a ver com a atribuição de um sistema de regras, crenças, valores e instrumentos aos corpos sociais e de 

mercado, tornando-os assim mais aptos para evoluir e sobreviver no ambiente de mercado, bem como 

defender e desenvolver sua própria identidade. Forty (2007:297) evidenciou os aspetos sociais e cultu-

rais na produção de design ao longo da história, denunciando como os bens manufaturados podem 

conter todos os tipos de idéias, podendo ser compartilhadas ou específicas de um produtor, segundo 

um processo nada linear nem totalmente controlável. Essas considerações apontam para um design 

mais processual, reduzindo a centralidade no resultado – o produto – e sim, valorizando o funciona-

mento, o controle e as intenções do processo (que são, invariavelmente, tópicos de natureza social).”

97 As palavras de Maria João Melo completam esta alusão à mudança de paradigma que hoje nos 

atinge: “Com base no seu valor epistemológico, a palavra crise se refere a uma fase que encerra algo 

positivo, uma oportunidade de krino [do grego], que significa avaliar, julgar, decidir, será necessário 

ultrapassar com outra intrepidez a presente fase de hesitação entre o retomar do sistema anterior e a 

sua inexorável derrocada, para aproveitar a oportunidade de mudança pela substituição do atual para 

um novo paradigma.” (MELO 2013:s/pág)
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necessidades de utentes, em contextos reais. Como sabemos, o problem-setting-

-and-solving criativo do design sempre pressupõe, ao invés, que claramente seja 

resolvido o problema dado e que a solução atingida possua valor ou, no mínimo, 

seja apreciada por alguém para quem uma situação vai melhorar. Sem querermos 

cair em contradição podemos, quanto muito, dizer que o “problema” da poesia, ou 

da música ou da pintura (se ainda assim insistirmos em aplicar o termo), é de toda 

outra ordem, aquém da pragmática.

Consideradas as nuances apontadas, importa compreendermos que a teoria 

da solução de problemas é, hoje, vista como uma das maiores contribuições teó-

ricas para o estudo dos fenómenos da invenção e da criatividade, dentro de um 

vasto leque disciplinar. Fernando Gil (1990:1712-1713) esclarece que ela implicou um 

significativo deslocamento metodológico:

“A antiga psicologia da imaginação cedeu lugar a uma outra posição, não mais 

centrada sobre o sujeito, mas sobre a relação que este mantém com os objetos da 

sua investigação. As questões relativas à criatividade serão focadas na natureza 

das tarefas a desenvolver: ainda que nem toda a solução de um problema seja 

criativa, cada ato criador constitui a resposta a um problema”.98

Esta nova posição é que permitiu que se descortinassem surpreendentes si-

militudes entre matérias tão diversas como a evolução biológica e a inteligência 

artificial, ou a invenção artística e a científica, tecendo decisivamente o paradigma 

que hoje nos rege, interessado em modos de pensar de inter-relação e de unifica-

ção. No que toca à caracterização do quadro criativo do design, tais revelações 

corroboram com as ideias que o presente capítulo tem vindo a expor, permitindo-

-nos sustentá-las melhor, e contextualizá-lo, ao próprio design, num amplo espaço 

compartilhado com outras disciplinas e não num espaço de isolamento.

Diz ainda Fernando Gil que, na perspetiva aberta pela teoria do problem- 

-setting-and-solving:

98 T.L.: “De nos jours, l áncienne psychologie de l´imagination a cédé sa place à une autre position de la 

question, non plus centrée sur le seul sujet, mais sur la relation aux objets de l énquête. Le propre de la 

créativité sera recherché dans la nature des tâches á résoudre : bien que toute solution d´un problème 

ne soit pas créatrice, chaque acte créateur constitue la réponse à un problème. »
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“a invenção aparece como uma propriedade da vida, bem como de toda e qual-

quer organização; descobrimos que se desenvolvem, tanto na vida como na in-

venção intelectual, operações como a recombinação de elementos de um dado 

repertório, por diferenciação e por agregação, enxertos, hibridizações e lacunas, 

todas elas agindo como condições ou motores da invenção e das situações simi-

lares às de transição de fase, dos fenómenos de contágio e de “pregnância”, etc.”99 

(GIL 1990:1713)

O «repertório dado» é a pré-existência, é o material “velho” de que dispomos, 

em qualquer momento sócio cultural; as referidas “operações”, produzem, pois, 

o “novo”, não decerto a partir do vazio, mas a partir desse “velho”. Daí Paul Klee 

(1973:63) dizer-nos, também ele, que cada invenção artística bem nos pode parecer 

um novo caminho, mas que o “novo” (ou a “revolução”, no dizer de Klee) tem a ver, 

afinal, com a recombinação criativa – essa sim, “nova” - de velhos materiais.100

“Novidade não significa forçosamente inovação - a novidade pode vir do passado”  

diz-nos, por seu turno, Anish Kapoor. Os objetos deste artista plástico indiano-bri-

tânico (1954 - ) são surpreendentes, intrigantes, novos... porém recriam, de algum 

modo, formas já existentes. As formas simplesmente migraram de contexto; os ma-

teriais já sobejamente testados viram-se numa nova aplicação; e os velhos proce-

dimentos manuais fizeram-se combinar com os das técnicas recentes. Por outro 

lado, perante as manobras de escala e as ambiguidades quanto às funções dos seus 

objetos, até as fronteiras do design, da arquitetura, e da escultura se vêm diluídas, 

em trabalhos que se interessam assumidamente por mestiçagem e ambiguidade.101 

99 T.L.: “Selon cette perspetive, l´invention apparaît comme une propriété du vivant sinon de toute 

organisation ; on découvre que se déroulent, dans la vie comme dans l´invention intellectuelle, des 

opérations telles que la recombinaison d´éléments d´un répertoire donné par différenciation et par 

agrégation, des greffes, des hybridations et des lacunes agissant comme des conditions ou des moteurs 

de l´invention, des situations du type de la transition de phase, des phénomènes de contagion et de 

‘prégnance’, etc".

100 T.L.: “Ces  chemins paraissent peut-être très neufs ; fondamentalement, ils ne le sont peut-être pas : 

Seule est nouvelle leur combinaison."

101 Ideias difundidas pelo documentário “O Mundo Segundo Anish Kapoor”, RTP 2, 15 janeiro 2012, 21.07 h.
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Não podemos deixar passar estas ideias sem aproveitar para lembrar que o 

binómio novo/velho (ou tradição / modernidade) deve ver-se equacionado em toda 

e qualquer reflexão acerca do contributo do desenho manual na prática projetual, 

lado a lado com a inovação tecnológica. Está na base desta investigação questionar, 

sob vários ângulos, de que modo e com que consequências, podem os modos tradi-

cionais de apoio à projetação ver-se combinados com os novos meios. Fazemos-lhe 

referência em numerosos momentos do nosso texto, ainda que lhe dediquemos um 

desenvolvimento mais aprofundado nos pontos 4.5.2. e 4.5.3. do capítulo 4.

3.6.1. Ensino – da necessidade de treino em problem-setting-and-solving

“Ou somos buscadores ou somos máquinas” – Marina (1995:196) põe-nos perante esta 

alternativa, na sequência da afirmação de que a inteligência humana transcende 

em muito a de um computador. 

António Câmara (2009), por seu turno, usa um termo de grande proximidade 

para com o de “buscadores”, um termo, também ele, eminentemente dinâmico: o 

design precisa de “exploradores” ! Reportando-se à formação do designer, Câmara 

diz que o desafio que enfrentamos atualmente tem a ver com a capacidade de for-

mar, para a vida cívica, uma nova geração de designers-exploradores capazes, acima 

de tudo, de “saber basear as decisões em raciocínios aproximados”,  uma vez que 

um ensino tradicional “demasiado convergente” decerto não prepara os estudantes 

para as figuras da ambiguidade e da incerteza que caracterizam o presente.102

Já em 1974, Peter Green103 salientara a importância da flexibilidade no ra-

ciocínio do designer, canalizando essa preocupação para o ensino: “Em muitas 

instâncias, a educação tende em oferecer soluções e factos consumados, em vez de 

nos equipar para a resolução flexível de novos problemas.”104 (1974:8). Green faz ver 

que impor, ao aluno, a memorização de respostas pré-estabelecidas, o impede de 

102 António Câmara é investigador na área das ciências da informação. Estas  ideias foram captadas a 

partir da sua comunicação oral no Congresso e-design, 6-7 novembro 2009.

103 Já fizemos referência às ideias de Green, embora num outro enfoque, no ponto 3.2.2. do presente capítulo.

104 T.L.: “Education, in many instances, tends to give solutions and tidy facts rather than equip us for 

the more flexible solving of new problems.”
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ganhar experiência na tomada autónoma de decisões e de desenvolver os seus 

próprios juízos de valor. Por vezes demasiadas se verifica que tendemos a aplicar 

juízos simplificadores, ora premiando ora refutando as soluções encontradas, sem 

qualquer trabalho de problematização. “Não fazemos muito esforço em encorajar a 

inventividade natural em problem solving, com o seu conhecimento por construir e os 

seus processos de avaliação.”105 (GREEN 1974:12)

É para nós fundamental salientar um ponto que a última afirmação de Green 

nos trouxe: o de que o exercício em problem-solving cumpre uma intenção de 

construir conhecimento caso a caso,  atendendo à unicidade de cada situação e à 

especificidade dos seus materiais, fazendo nascer as interrogações do interior da 

problemática em causa, sem lhe impor soluções exteriores e/ou pré concebidas de 

nenhuma espécie. No contexto do ensino em design, em plena formação profissio-

nal, combate-se, pois,  o conhecimento abreviado ou de empréstimo e encoraja-se 

a aptidão investigadora, com base no pressuposto de que o campo do saber é não 

só vasto como aberto. E o aluno entra progressivamente num processo de auto-

nomia, de auto construção, que já António Sena da Silva, em 1926, enaltecera, afir-

mando que: “qualquer candidato ao exercício de uma atividade profissional em que as 

contribuições criativas sejam fundamentais tem de desenvolver aptidões que excedam 

aquilo que pode ser ensinado”. (2001:13)

Não é uma via de facilidade. O esforço que pressupõe um tal “excedente” recai 

tanto sobre o professor como sobre o aluno, ainda que em diferentes níveis, re-

querendo de ambos a postura experimental, com disponibilidade intelectual para 

modificar rotinas, recriar estratégias e inventar procedimentos e recursos, a partir 

do conhecimento científico que já detenham. 

Estes requisitos são inerentes ao carisma prático das aulas do projeto e do 

desenho, em design. Ou deveriam sê-lo. Por outras palavras, só por sua via conse-

guimos impedir que se instale “uma relação linear e mecânica entre o conhecimento 

técnico-científico e a prática na sala de aula” - como diz Angel Gómez (1992:102) - 

sinónima, em último, de fossilização do próprio saber.

105 T.L.: “Within education we tend to give solutions and require pupils to remember imposed and 

established answers. This leaves the young person with no experience of making decisions or of deve-

loping his own value judgements. We are inclined to impose judgements for example by 'ticking' when 

things are 'right' and putting crosses on every other occasion. We do not make much effort to encoura-

ge natural problem-solving inventiveness with its inbuilt learning and evaluation processes.” 
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Estamos, também nós, convictos de que cultivar o problem-solving fomenta a 

ligação indispensável entre conhecimento e capacidade inventiva, compatibilizan-

do os modos reflexivos, organizativos e sistematizadores com as capacidades de 

improviso – pelo que deve ver-se apontado e valorizado, na formação em design. 

Na verdade, o treino em problem-setting-and-solving, em aula, (também por 

via do desenho, no presente estudo) é passível de se associar aos conceitos de “co-

nhecimento-na-ação” e de “reflexão-na-ação” que devem integrar, segundo Donald 

Schön, todo o pensamento de natureza prática.106 Um tal treino permitirá que a 

experiência e reflexão se consolidem num saber fazer efetivo, assente no diálogo 

singular com cada situação problemática.107

Acresce agora fazer ver que um tal diálogo se processa, fundamentalmente, 

na via interrogativa e que importa, pois, ensinar/aprender a interrogar.

3.6.2. Do perguntar

Ouvimos, atrás, Einstein, fazendo ver que a formulação do problema constitui um 

ato de inteligência e de criatividade mais relevante do que a solução encontrada. 

Max Wertheimer, um dos fundadores do Gestaltismo, faz eco a esta ideia, mas 

agora introduzindo o conceito de pergunta produtiva:

“É frequente que, para as grandes descobertas, a coisa mais importante seja en-

contrar uma determinada interrogação. Considerar e formular a pergunta pro-

dutiva é muitas vezes uma realização mais importante do que a solução de uma 

pergunta já colocada.” (apud EDWARDS 1990:3)

106 Aludimos pela primeira vez a este conceito de Donald Schön no ponto 2.4 do capítulo 2.

107 Podemos reconhecer aqui o modelo de formação dito “clínico” que integra o rol sistematizado por 

Bartolomeu Paiva, ao qual fizemos referência no ponto 3.4. do presente capítulo. Vejamos um fragmen-

to da descrição correspondente: “O objetivo [deste modelo] é qualificar a prática docente em contex-

to de sala de aula, a chamada clínica.(…) Aparentemente mais adequado à  formação contínua, este 

modelo não deixa de trazer contributos válidos para a formação inicial, na medida em que a supervisão 

é centrada no método de resolução de problemas, estratégia que se tem revelado como uma eficaz 

forma de aprender, em muitas áreas do conhecimento.(…) Ao princípio da pessoalidade (…) aliam-

-se os da consciencialização e da autoimplicação, como forma de construção de conhecimento e de 

desenvolvimento pessoal e profissional do formando (…), com recurso à reflexão para a ação, na fase de 

pré-observação, reflexão na ação, na fase de observação, e reflexão sobre a ação na fase de pós-observa-

ção, estratégia inerente à teoria aprender fazendo de Schön.” (PAIVA 2006:37)
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A mesma ideia se depreende da afirmação de Manuel Tainha (2006:35) de que, 

na ação projetual, “saber fazer as perguntas necessárias é já um estado avançado”. E 

novamente em concórdia com Wertheimer, também este arquiteto reconhece que 

a via afirmativa não possui a força impulsionadora da via interrogativa, no que toca 

ao projeto : “projetar está muito mais próximo de perguntar do que de responder”. Tal 

como “desenhar”, diríamos, que também está muito mais próximo de perguntar do 

que de responder : “Quando a linha inicia o seu itinerário no suporte, ela parece estar 

irremissivelmente ligada à pergunta que lhe dá origem”108 – diz Molina (2005:17), na ace-

ção também por nós defendida de que desenhar por observação é, sempre, projetar. 

Centrando-nos agora no projeto em design, é importante referirmos o capí-

tulo que Potter (2003) intitula de “Asking questions”, donde ressalta que o designer 

necessita desenvolver continuamente um rol de perguntas, ora dirigidas aos ou-

tros, ora a si próprio, ao longo do desenvolvimento teórico-prático de um projeto.  

E que as questões envolvendo maior complexidade, não permitindo respostas imedia-

tas, podem mesmo precisar de ser formalmente assumidas, sendo com frequência ano-

tadas por escrito. Segundo Potter, o processo interrogativo permite ao designer “sentir o 

contexto de trabalho e colocar-se diante dele” (2003:134), à medida que vai objetivando fa-

tos, possibilidades e limitações relevantes e excluindo respostas irrelevantes.  O que sig-

nifica, acrescentaríamos, um ganho importante em tempo, rigor e eficácia profissionais.

Das dez “considerações gerais” tecidas, ainda, por este autor, no mesmo corpo 

de texto, destacamos aqui três que nos parecem deveras relevantes para a funda-

mentação do nosso estudo, dado que podem ver-se transpostas, no seu essencial, 

para o domínio do ensino do desenho -  a partir do momento em que este se veja 

inserido numa lógica interrogativa de problem-setting-and-solving, como é nossa in-

tenção vir a fazer. Passamos a citá-las na sua assumida generalidade para, no capítu-

lo seguinte, ensaiarmos canalizá-las para o nosso objeto de estudo – o desenho de 

observação do real enquanto disciplina da propedêutica da formação do designer:

1. “A extensão de um interrogatório formal varia de projeto para projeto, mas não 

tem nada a ver com a escala ou simplicidade aparentes do problema em mãos – inter-

rogar pode ampliar ou alterar possibilidades muito para além das previstas”.

108 T.L.: “Cuando la línea inicia su itinerancia sobre el soporte, ésta parece estar unida irremisiblemente 

a la pregunta que le da origen.”



95

D
a 

fo
rm

aç
ão

 d
o 

D
es

ig
ne

r. 
D

o 
Pr
ob

le
m
-s
et
ti
ng
-a
nd

-s
ol
vi
ng

   
C

A
PÍ

T
U

LO
 3

   

2. “É importante reconhecer que o trabalho diagnóstico possui uma componente 

criativa.(...) Tecer as perguntas certas não significa enveredar por um cansativo cami-

nho preliminar ao design; é, já, design, e pode requerer um esforço imaginativo conside-

rável da parte do projetista.”

3. “As perguntas colocadas 'a frio' podem revelar os factos, mas podem também 

repelir todo o tipo de fatores subjetivos e não mensuráveis que não são  menos cruciais 

na compreensão de um problema.”109 (POTTER 2003:134)

3.6.3. Processo interrogativo e desenho de observação 

“Não deveríamos esquecer que aquilo que observamos não é a própria natureza, mas a 

natureza determinada pela índole das nossas perguntas.” – assim disse Heisenberg.110 (apud 

MARINA 1995:40)

Reajustemo-nos, portanto, e não esqueçamos, como frisa Heisenberg, que o 

conceito de natureza se vê incontornavelmente agregado a cada olhar que a inter-

rogue, oscilando de acordo com o conhecimento que cada olhar já traz memoriza-

do, por um lado, e com o novo conhecimento que visa obter, por outro. E o mesmo 

ocorre para o conceito de real,111 mais amplo ainda, já que (no nosso contexto de 

estudo do desenho de observação), podemos nele incluir todo e qualquer objeto 

físico – natural ou artificial – que connosco conviva, no mundo... e que porventura 

queiramos ver representado num desenho.

109 T.L.: “1 - The extend to which formal questioning is necessary will vary from job to job, but has 

nothing to do with the apparent scale or simplicity of the problem you encounter – questioning may 

extend or alter the possibilities beyond recognition.  2 - It should be recognized that diagnostic work 

has a creative component (…). To ask the right questions is not to carry out a tiresome preliminary 

to design; it is already design, and it may require considerable imaginative effort on your part. In the 

answer to one question is the genesis of the text. 3 -Questions served up “cold” will harvest facts, but 

may leave untouched all manner of subjetive or non-measurable factors which may be crucial to the 

understanding of a problem.” 

110 Referimo-nos a Werner Karl Heisenberg (1901-1976), físico teórico alemão que formulou, em 1927, o 

Princípio da Incerteza e recebeu o Prémio Nobel de Física, em 1932, pela criação da mecânica quântica.

111 E o que deverá entender-se por “real”, ao certo? Por ora, contornamos a questão, escudando-nos nas 

palavras de Leonor Areal que, ao aflorar as relações entre “real” e “representação” (num artigo acerca do 

significado das imagens), opta, com algum humor, por tomar a seguinte posição: “Começando a entrar 

nos inesgotáveis paradoxos da relação entre o real e o representacional, declaro já que não pretendo 

apurar se a realidade é real.” (AREAL 2012:78) 
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Lembremos que a representação gráfica de um objeto, a partir da observação, 

não é jamais um reflexo instantâneo, surgido como por magia, desse objeto, mas 

um aturado trabalho de codificação assente na conexão que certo sujeito delibe-

rou estabelecer entre umas quantas marcas gráficas, num determinado suporte. 

Uma conexão que passa a constituir a estrutura dessa representação desenhada, 

como nos diz, aliás, Pedro Janeiro (2010:250): “Chama-se a esta conexão dos elementos 

da imagem, a sua estrutura”.112 Acrescentamos que o conjunto de significados que 

podemos extrair de um desenho depende diretamente da natureza de tais cone-

xões. E que estas terão decorrido, por seu turno, de um determinado processo 

interrogativo suscitado pela observação – terão sido motivadas por um particular 

olhar intrigado. 

Assim, as potencialidades expressivas e comunicativas, a vários títulos, de um 

desenho, dependem em muito da estrutura de perguntas que o sujeito terá sabido 

erguer, melhor ou pior, à volta de um tema. Um saber erguer que, a ser de fato quali-

ficado, não ocorre gratuitamente mas, muito pelo contrário, decorre de uma apren-

dizagem e treino substanciais. Reencaminhemo-nos então para o terreno do ensi-

no, através do Tratado Geral das Perguntas de Dom Nepomuceno de Cárdenas113  

em cujo preâmbulo se pode ler:

“Quando o meu mestre, o ilustre Immanuel Kant, escreveu no prólogo da sua 

primeira Crítica que as experiências são perguntas que o cientista dirige à Na-

tureza, embora acertando no principal, reduziu a importância do assunto, pois 

não é o juízo que é a atividade fundamental do entendimento mas sim a inter-

rogação. Esta é a forma básica a priori da inteligência humana, que nos permi-

te ordenar o caos das sensações, porque a Natureza, que é recôndita e esquiva 

112 Umberto Eco, na citação que apresentamos de seguida, chama-lhe “estrutura percetiva”, depois 

de nos fazer ver que as marcas gráficas que representam, num desenho, um determinado objeto, não 

possuem jamais o mesmo estatuto desse objeto, mas conseguem, isso sim, reproduzir  “algumas condi-

ções da perceção comum, com base nos códigos percetivos normais e selecionando os estímulos que – 

eliminando os estímulos restantes – podem permitir-me construir uma estrutura percetiva que possua 

– com base nos códigos da experiência adquirida – o mesmo ‘significado’ da experiência real denotada 

pelo signo icónico”. (ECO apud JANEIRO 2010). Informamos o leitor que nos debruçamos mais aprofun-

dadamente nesta problemática no capítulo 5.

113 Referimo-nos a Nepomuceno Carlos de Cárdenas, que J. A. Marina nos apresenta como “um racionalista 

das Caraíbas, livre pensador, barroco e proprietário de um grande engenho açucareiro.” (Marina, 1995:9)
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mas atenta, mostra-se respondendo não apenas às nossas experiências mas, além 

disso, a todas as nossas perguntas, nas quais têm origem as categorias. Por isso 

tenho por certo que ensinar a perguntar é a mais perfeita atitude educativa.”  

(CÁRDENAS, 1813, apud MARINA, 1995:41)

À procura, como Cárdenas, “da mais perfeita atitude educativa”, tomemos a 

“ordenação do caos das sensações” como tópico a seguir. 

Philip Rawson (1987:298) faz-nos ver que um professor de desenho não pode 

simplesmente pedir aos seus alunos que desenhem do natural, “sem antes os ter 

equipado com uma ideia clara daquilo que eles podem fazer”. Porque, por si só, “ a na-

tureza é um caos; para ver formas há que ser-se previamente detentor de ideias formais”. 

Deveremos então questionar: como entender a última afirmação, ao certo? 

Como chegará o aluno àquele ponto, i. e., à detenção de um pensamento “ formal”, 

à “ordenação do caos das sensações?” 

Facilmente compreendemos que o objeto, em si mesmo, (natural ou não), co-

locado à frente da folha em branco de um principiante, pode bem constituir para 

este um caos visual – o aluno olha-o mas apercebe-se, não sem alguma perturba-

ção, de que não está a conseguir vê-lo. Será então necessário levá-lo a perspetivar 

o olhar, i. e., a encontrar as interrogações pertinentes com as quais poderá montar 

cerco ao objeto. Para isso, há que desfazer alguns equívocos fundamentais, que 

passamos a listar. E ensaiaremos fazê-lo segundo o critério adotado por Potter 

(2003:134), que atrás apresentamos (ponto 3.6.2.):

1. Há que desfazer a ilusão de que existem, para os exercícios de transferência 

gráfica mediante observação, temas simples (ou, pelo contrário, inalcançáveis de 

tão difíceis). O questionamento a desenvolver, em torno do objeto em estudo, 

revelar-se-á não só insuspeitado como ilimitado, qualquer que seja o tema (desde 

uma mera pedra de calçada à grande cidade). Desdobrando o olhar do aluno por 

uma multiplicidade de modos de ler e de modos de fazer, todos eles simplificado-

res (porque assumidamente parciais), tal questionamento permitirá um progressi-

vo acesso à complexidade do real, decerto alterando e ampliando o conhecimento 

que o aluno trazia consigo.

2. A tarefa de interrogar o objeto, em desenho,  exige criatividade, também 
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ela. Até porque se socorre de dois meios fundamentais - a palavra e o risco – que 

estabelecem, entre si, posições fluidas de precedência/antecedência. A utilização 

destes dois recursos tende de tal modo a fundir-se que, quando desenhamos, fre-

quentemente nos sentimos a pensar com o lápis e a desenhar com a mente; na ver-

dade, cada executante vai interconectando os dois recursos à sua maneira, sempre 

criativa porque singular.

3. O desenho é uma prática e, como tal, conhecimento “vivo” e “quente”. Para 

usar os termos de Potter, falar “a frio” acerca do desenho, tendendo a amortecer 

ou mesmo eliminar as vicissitudes da feitura prática e as contingências do subjeti-

vo e do não mensurável, corre o risco de trazer conclusões inadequadas e portan-

to nefastas ao entendimento daquilo que é o desenho, no seu modo próprio de 

conhecer o mundo. Perguntas e respostas, ensaiando trazer luz sobre os “factos” 

visuais, são imprescindíveis mas devem sempre ver-se contextualizadas/relativiza-

das, sob risco de alimentarem visões erróneas e redutoras.

3.6.4. Problem-setting-and-solving como metodologia da observação desenhada 

“Há que limitar o campo do aluno. Fixá-lo perante problemas. Desencorajar da con-

versa fiada.” recomendava, uma e outra vez, o humor sério de Fernando Conduto, 

aos seus assistentes de Desenho.114

Qualquer tema, qualquer objeto, apresenta-se imenso na sua opacidade, para 

o principiante que o olha com a disposição de o desenhar. Porém, ao ser rodeado 

pelas metodologias da observação, ao ser identificado, pelo professor, como um 

problema, o objeto perde parte do seu anonimato; passa a ser pretexto de um 

exercício concreto, alvo de um equacionamento preciso. A dispersão do olhar di-

minui, então, significativamente. Durante o processo da observação, conduzido 

em aula, o aluno vai aprendendo a “entrevistar” o objeto, a erguer primeiras e 

segundas e sucessivas delimitações, consciencializando-se da existência de sub-

-problemas – que diríamos mais ou menos clarificáveis, mais ou menos resolúveis, 

114 Nas reuniões de Coordenação da disciplina, no contexto do Curso de Arquitetura e Artes da Univer-

sidade Lusíada de Lisboa (palavras orais, em outubro 2006).
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mas sempre nomeáveis - no seu problema. 

A questão que devemos desde já destacar é que a dita nomeação ou por-

ventura resolução dos sub-problemas – que desde logo emergem numerosos e 

enredados – se revela tarefa de monta: é como se se produzisse de imediato uma 

explosão de factos e de possibilidades que sentimos ser impossível de dominar. 

Então, abdicando assumidamente de ser exaustivos, optamos por economizar es-

forço intelectual e definimos escalonamentos de ação – que podem ser os mais 

diversos, de acordo com prioridades pré-definidas para cada desenho, cada repre-

sentação pretendida. Trata-se de construir racionalmente uma árvore de priorida-

des que permite desanuviar a mente - e o traçado – de carga excessiva.

Temos estado a referir-nos ao objeto como foco de problematização. Acresce 

agora dizer que a metodologia problem-solving não só recai no objeto mas também 

no próprio desenho, nas linhas, nos pontos, nas manchas que constituem fisica-

mente o traçado, bem como na relação mente/mão que os produz. Isto é, o pro-

blema prático do desenhar, no caso dos exercícios de observação/representação 

do real, decorre claramente em dois planos simultâneos: por um lado, o objeto é 

problema – onde podem ser subproblemas as variáveis forma, dimensão, posição, 

proporção, matéria, luz-sombra, massa/volume, etc. Mas, por outro lado, o desenho 

é, também ele, problema, implicando a identificação de subproblemas reportados à 

natureza do gesto, ao vocabulário de recurso, à regra sequencial da ação. 

Ao desenharmos, estamos em diálogo vivo e permanente com os vários e 

cambiantes “materiais” intelectuais e físicos desse desenho em construção. Miguel 

Copón (MOLINA 1995:432) coordena e completa, de modo extraordinariamente cla-

ro e enriquecedor, vários aspetos daquilo que temos vindo a considerar:

“É uma tarefa compartilhada [do desenho] com a filosofia, a capacidade de per-

guntar, questionar e configurar uma imagem possível de ordem. Porém, no dese-

nho, é necessária a criação física e fictícia de uma imagem. (...) Contrariamente ao 

que acontece na filosofia, desenhar é um pôr fora, um figurar uma pergunta para 

obter uma distância a partir da qual se provoque um diálogo com o material, com 

o modo de representação, com cada uma das decisões e escansões da ideia.”115

No capítulo Os Métodos em Ação, recorrendo à exemplificação, detalharemos 
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estes “materiais” do desenho, estes “componentes” ora abstratos ora físicos, ora iso-

lados ora interagindo, visando ser concretos e elucidativos. Por ora, sintetizando 

algumas considerações que foram feitas, por um lado, e avançando com outras, 

por outro, parece-nos importante pôr em destaque os dois seguintes tópicos:

› Podemos afirmar que o exercício interrogativo gerado e alimentado na mo-

dalidade de problem-setting-and-solving funciona, junto do aluno, como uma força 

de desbloqueio, detentora dos recursos gráficos a usar e do modo de ação a aplicar, 

deveras derrubando e vencendo a famigerada angústia da página em branco.116

› Na metodologia de problem-setting-and-solving aplicada ao desenho de ob-

servação, o processo de sistematização em torno de variáveis e de procedimentos 

pode ter início antes do aluno partir para a ação – se lhe for verbalizado um enun-

ciado, por exemplo. Mas a plena racionalização de muitos aspetos do problema irá 

ocorrendo à medida que se desenvolve a experimentação gráfica, gerando dúvidas, 

multiplicando perguntas. Não se deverá, pois, supor que se fornece ao aluno um 

corpo de saber feito de antemão; as propostas de exercícios que se lhe oferecem 

devem ser compreendidas como “séries de oportunidades para ele aprender com a 

experiência” como nos alerta Green (1974:9).117 Assim, a metodologia de problem-sol-

ving de modo algum anula a componente tentativa-erro: o aluno, em boa verdade, 

segue aprendendo consigo mesmo; e o professor é um acompanhante do processo, 

suscitando e orientando a indagação crítica.  Mais do que afirmações, expressamos 

assim convicções que encontram tanto eco como inspiração em Morin (2002:24),  

quando afirma que é fundamental “encorajar, aguilhoar a aptidão interrogativa” a 

fim de estimular “o livre exercício da faculdade mais difundida e a mais viva da infân-

cia e da adolescência, a curiosidade, que demasiadas vezes a instrução apaga.” 

115 T.L.: “Tarea compartida con la filosofia es la capacidade de perguntar, cuestionar y configurar una 

imagen posible del orden. Pero en el dibujo, es un momento necessário la creación física y fictícia de 

una imagen,  (...) al contrario que en la filosofia, dibujar es un poner fuera, un figurar una pergunta para 

obtener una distancia desde donde se provoque un dialogo con el material, con la forma de representa-

ción, con cada una de las decisiones y escansiones de la idea.”

116 Aprofundamos a questão da página-em-branco no ponto 4.6. do capítulo 4.

117 T.L.: “Design education is not yet another academic body of information but rather a constantly 

changing series of opportunities to learn through experience of valid descision-making activity.”
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Algures, no desenvolvimento de um processo nunca linear, ao longo do qual 

ocorreram altos e baixos, avanços e recuos, perguntas e respostas, o aluno prin-

cipiante vai entrando em contacto, sim, com “ideias formais” – para retomar o 

termo usado por Philip Rawson118 – sendo que, porém, só tomará real posse delas 

a médio ou mesmo longo prazo.

Pelo atrás exposto devemos, em rigor, discordar da afirmação de Rawson de 

que seja  possível a um principiante ser-se previamente detentor de ideias formais, 

antes de desenhar ou de que o professor de desenho deva – (possa, sequer) - equi-

par o aluno, de antemão, com uma “ideia clara” daquilo que ele pode fazer. Tal não 

é possível: por muito que a clareza das ideias formais possa residir na mente ex-

perimentada do professor e por muito que este as verbalize/comunique também 

com clareza, o principiante sempre a achará nebulosa.

Há que contar, incontornavelmente, com o processo de maturação do aluno, 

pela prática e no tempo, processo ao qual só a forma verbal do gerúndio se adequa.

Manuel Tainha dá-nos, nesse tempo verbal, uma descrição do mesmo – em 

vez de ideias “ formais”, referem-se as ideias “arquitetónicas”:

“A mente (do aluno) vai-se-lhe formando, estruturando e qualificando a passo das 

suas experiências e dos conhecimentos adquiridos. Até chegar àquele momento 

luminoso em que ele, o aluno, é capaz e formular um pensamento arquitetónico.  

(...) Então, e só então, ele está pronto a seguir caminho pelo seu próprio pé.” (2006:56)

118 Referimo-nos ao que foi dito na pág. 97, ponto 3.6.3. deste capítulo. Para comodidade do leitor, re-

pomo-lo aqui: Philip Rawson (1987:298) faz-nos ver que um professor de desenho não pode simplesmente 

pedir aos seus alunos que desenhem do natural, “sem antes os ter equipado com uma ideia clara daquilo 

que eles podem fazer”. Porque, por si só, “ a natureza é um caos; para ver formas há que ser-se previa-

mente detentor de ideias formais”.
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3.6.5. Trazendo o olhar de Edward de Bono, para o desenho

Quando estudamos o trabalho de Bono (1990), em torno das categorias de pensa-

mento “vertical” e “ lateral”,119 descobrimos, ainda, um outro modo de equacionar a 

metodologia de problem-setting-and-solving, que consideramos clarificador e enri-

quecedor para o assunto que temos vindo a tratar, já que não entra em contradição 

com o que já explanámos.

Bono (1990:58) identifica três tipos de problemas:

1. O primeiro tipo requer para a sua solução mais informação e/ou técnicas 

mais eficazes para lidar com a informação.

2. O segundo tipo não requer propriamente nova informação, mas uma reor-

ganização da informação já disponível: uma reestruturação perspicaz.

3. O terceiro tipo é o problema de não existir problema. O problema passa a 

ser compreender que pode ser formulado um problema, compreender que “a coisa” 

pode ser melhorada se for encarada como um problema.120

Dentro desta sistematização, Bono esclarece que o primeiro tipo de problemas 

pode ser resolvido pela modalidade “vertical” de pensamento, na lógica sequencial 

que lhe é tão própria, enquanto os do segundo e terceiro tipos requerem a aplica-

ção do pensamento “ lateral”, estratégico, versátil, admitindo “saltos” nas suas tra-

jetórias, não se preocupando excessivamente em evitar o erro logo à partida, etc.

Se ensaiarmos transpor esta catalogação para os métodos aplicados ao dese-

nho de observação, compreendemos que estamos a propor ao aluno uma via de 

problematização que, ao longo de um ano letivo, evolui (nem sempre, nem fatal-

mente, mas frequentemente) segundo a ordem: compreender como se coloca um 

problema do terceiro tipo, passar para a formulação de um problema de primeiro 

tipo e, daí, para a do segundo tipo. Expliquemo-nos:

Quando o aluno dirige um primeiro olhar sobre o tema em observação, não 

o vê, conscientemente, como um “problema” – é o docente que vai encaminhá-lo 

para perspetivar o olhar segundo essa motivação (tal como ocorre na descrição 

119 Referenciámos Bono, pela primeira vez, no ponto 3.2.3.1. do presente capítulo.

120 T.L.: “The third type is the problem of no problem. (...) The problem is to realize that there is a pro-

blem – to realize that thing may be improved and to define this realization as a problem.” 
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que Bono oferece do terceiro tipo de problema). Uma vez assumido o problema, 

é, necessariamente, facultada informação, ao aluno, (nomeiam-se variáveis e ope-

rações) e sugestões de procedimento (propõem-se técnicas instrumentais, gestua-

lidades a aplicar sobre elas e enunciam-se regras) – e nisto podemos reconhecer 

a descrição que Bono faz do primeiro tipo de problemas. De um modo muito 

esquemático, podemos dizer que estes procedimentos do tipo 1. são recorrentes, 

ao longo de todo o ano letivo, porém, há uma grande expectativa, da parte do 

professor, de os ver relativizados e versatilizados pelo próprio aluno, à medida que 

este ganha maturidade - tal como já anteriormente dissemos.121 Quando o aluno 

passa a alterar, por deliberação consciente, certos tópicos de um enunciado, ou 

experimenta combiná-lo com outro, está a testar importantes capacidades que 

o segundo tipo de problemas de Bono prevê. Bem vistas as coisas, aproxima-se a 

passos largos de conseguir criar os seus próprios enunciados, de conseguir gerar 

novos problemas (e assim voltamos à situação 3. de Bono).

A questão da maior ou menor autonomia que o aluno desenvolve para com os 

enunciados dos exercícios de desenho já foi atrás levantada, neste mesmo capítulo. 

As últimas afirmações que fizemos, a partir do contributo de Bono, levam-nos, po-

rém, a referenciar um outro autor, acerca da mesma questão. Referimo-nos a João 

Queiroz122 e àquilo que muito recentemente ouvimos dele, numa Aula Aberta.123

A sua comunicação subordinava-se ao título “Desenho e Paisagem”. A dado 

momento, e em prol de uma ideia de “autonomia do criar”, baseada numa capaci-

dade de construir objetos de desenho “pertinentes”,124 em fases iniciais de apren-

121 Referimo-nos àquilo que foi tratado no ponto 3.5.3., em boa parte apoiado na visão de Philip Cabau.

122 Queiroz, nascido em 1957, em Lisboa, começou a expor pintura e desenho na primeira metade dos 

anos 80, enquanto estudava Filosofia na Faculdade de Letras de Lisboa. Foi docente de Desenho, Pintu-

ra e Teoria de Arte no Ar.Co (1989-2001). Vive e trabalha em Lisboa.

123 A Aula, ocorrida nas instalações da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, funcionou igual-

mente como Ação de Formação para alguns dos participantes, entre os quais se contava a presente in-

vestigadora. A ação, promovida pelo Centro de Formação de Escolas António Sérgio e  coordenada por 

Cristina Carrilho da Graça e Maria João Gamito, decorreu de 24 de outubro a 28 de novembro de 2012.

124 Em desenho, busca-se construir o objeto “pertinente” e não o “novo pelo novo”, que bem pode 

ser sinónimo de fracasso. Pertinente ou fracassado, a quem culpar? José Pedro Croft, a este propósito, 

numa comunicação de 7 de novembro que integrou esta mesma ação formativa, viria a precisar:   

“O fracasso do desenho não está no desenho; o fracasso está no olhar.”
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dizagem, João Queiroz destacou, também ele, a importância dos enunciados dos 

exercícios de desenho – do “protocolo” (assim o denominou) do exercício. Segundo 

o artista, seria o protocolo do exercício que iria “desenvolver capacidades pré-estabe-

lecidas”, “canalizar o olhar”, “convocar coisas não óbvias”. Conceber os pressupostos de 

um exercício de desenho significaria, assim, desenvolver e fortalecer a “ imaginação 

formativa”. Daí, Queiroz ter rematado este tópico com a afirmação: “quando o aluno 

for capaz de propor exercícios a si próprio... é sinal de que acabou o curso, está pronto!”.

3.7. SUMÁRIO

O presente capítulo pretendeu, antes do mais, fazer notar que é no desenvolvi-

mento de competências de tipo processual que pode o desenho trazer maior con-

tributo à formação do designer. A convicção de que o estudante deve ser orien-

tado-para-o-processo, mais do que focado-no-produto esteve, pois, subjacente à 

nossa formulação de alguns princípios educacionais em design, em boa parte 

inspirados pela visão de Norman Potter, porém confirmados/enriquecidos pelas 

de outros autores. Assim, no vivo processo de transformação/maturação do aluno-

-projetista, destacámos o modo como as boas práticas do desenho de observação 

podem a) dilatar radicalmente a sua noção de cultura visual, b) promover o seu 

autoconhecimento, c) exercitá-lo em diferentes categorias de pensamento esbaten-

do, por essa via, a rigidez das fronteiras entre os vários domínios do saber.

Centrados, depois, nas competências, elegemos três outros pontos para de-

senvolvimento, todos eles canalizados para a explicitação de mais-valias específicas 

que acresce, junto do aluno, a aprendizagem do desenho: 1. A importância da com-

ponente humanista – e, aí, o modo único como o desenho humaniza o projeto, 

integrando-o numa cultura do sentir e apetrechando-o com uma memória de tipo 

semântico e metafórico; 2. A importância das capacidades em transdisciplinarida-

de, muitas delas podendo apoiar-se no desenho como interface entre o design, a 

arquitetura, o urbanismo e as artes plásticas; 3. A importância das competências de 

índole metodológica, sinónimas de autodisciplina e de auto-organização no traba-

lho, que também os exercícios de desenho, em aula, incrementam, quando se assu-

mem dirigidos e, como tal, diminutivos dos níveis de errância da mente que projeta.
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Este último tópico determinou que evoluíssemos, de seguida, para as ques-

tões intrincadas com a noção de  problem-setting-and-solving. Começando por 

se deter no conceito de problema, a reflexão passou a  equacionar teoricamente 

o modo como decorrem as operações de formulação/resolução do problema, 

durante a ação projectual, e logo derivou: a) para a observação do espaço vital do 

problema, caracterizando-o nas suas estruturas ordeiras e não ordeiras; b) para 

uma rápida sistematização em torno das fundamentais categorias de problemas 

a ter em conta, em design. Tais teorizações, no seu todo, foram, ao longo do texto, 

evoluindo, do mundo genérico do projetar para o mundo do ensino em projeto e, 

daí, para o “nosso” domínio do ensino em desenho e dos seus problemas. 

Mais do que um mero conceito, terá sido importante entender o problem-se-

tting-and-solving como uma autêntica teoria de resolução de problemas cobrindo 

um vasto leque  disciplinar, permitindo-nos integrar o design, enquanto atividade 

inventiva, num amplo espaço compartilhado com outras saberes e nunca num 

espaço de isolamento. Canalizada para a formação do designer, vimos que esta 

teoria, já convertida em metodologia, vem incentivar o desenvolvimento de ca-

pacidades de investigação e de autonomia, no aluno, cumprindo uma intenção 

de o levar a construir conhecimento caso a caso, atendendo à especificidade de 

cada situação e refutando todo e qualquer conhecimento abreviado ou de em-

préstimo. De imediato, pudemos, então, salientar, que a capacidade de promover 

diálogos singulares com cada situação problemática assenta fundamentalmente 

numa outra: a capacidade de construir perguntas.

A análise da prática escolar em desenho de observação vai, ao longo do capí-

tulo, seguindo todos estes trâmites, associando-se à análise da prática do projetar, 

à da prática em problem-solving, à da prática em perguntar. Encerramos o capítulo 

com o tópico do “problem-setting-and-solving como metodologia da observa-

ção desenhada”, explicitando e detalhando  diversos aspetos do seu modo de 

proceder, junto do principiante, mas, acima de tudo, firmando-a como estrutura 

de indagação capaz de conferir visibilidade, não ao objeto inquirido, mas ao pen-

samento projetual que, no pretexto de o representar, interliga numa só entidade 

cada linha e cada mancha lançados no papel.
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 4.1. INTRODUÇÃO

Como abordar a relação das práticas manuais com a construção de conhecimento, 

em design? Interrogando-nos acerca do saber da mão e daquilo que o caracteri-

za, intentamos, ao longo do presente capítulo, descortinar os contributos funda-

mentais que pode um tal conhecimento prestar ao projeto. Perspetivamos que as 

descobertas a ocorrer, permitindo melhor compreender a funcionalidade e expres-

sividade do desenho manual junto do projetar, nos permitirão, finalmente, identi-

ficar mais valias concretas na aprendizagem e treino da observação desenhada 

manualmente, nas fases formativas do designer. 

Mas o presente capítulo não se circunscreve ao fazer da mão, já que, no cen-

tro do território delimitado pelo presente trabalho, i. e., no espaço  laboratorial da 

aula de desenho, são três as forças que agem, se não em uníssono, pelo menos em 

estreita colaboração: o fazer, o pensar, o dizer. Será, então, acerca da última po-

tência, instrumentalizada pela palavra, que o presente capítulo passará a discorrer.  

Dinamizadora ou bloqueadora, elucidativa ou hermética, geradora de conflitos ou, 

ao invés, apaziguadora,... será “boa” ou “má”, a palavra, junto do desenho, junto do 

projeto, no contexto desta investigação?
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4.2. ELOGIO DA MÃO – E TAMBÉM VOZES CONTRÁRIAS

Dado que, em desenho, “o ponto material não traça o seu próprio movimento (o tra-

çado só surge graças à mão, ao lápis e ao papel)” (GIL 1996:230), centremo-nos agora 

nas questões manuais e gestuais envolvidas na nossa problemática.

Todo o desenho feito à mão, constituindo-se numa imobilização sucessiva de 

marcas gráficas, provém, no entanto, do movimento, “nasce como encarnação de 

muitos gestos vivos” (CHENG 1986:30), expressando-os. Mesmo depois de concluído, 

o desenho sempre revela claramente a tendência generativa particular que uma 

determinada coordenação gestual terá imprimido, com um qualquer instrumento, 

num qualquer suporte.

Essa realização simples, da mão, quase primária como técnica, passa a reve-

lar-se complexa, na medida em que, como todas as atividades de expressão, está 

vinculada ao conhecimento, não só refletindo-o mas também produzindo-o. E 

fá-lo numa imensidão de campos, cumprindo requisitos dos mais correntes aos 

mais excecionais, dos mais gerais aos mais específicos, nos quais coabitam, ine-

vitavelmente, as categorias do subjetivo e do objetivo, em diferentes proporções 

e aplicações.  Lembremos que, ao configurar uma ideia, o desenho logo informa 

acerca do sistema de pensamento que a influenciou, e para o qual ela é reenviada. 

Se tal reenvio implica o esforço da objetividade, já os gestos, esses, remetem para 

a individualidade, para o modo único como cada pessoa capta, entende, inventa, 

expressa, um fenómeno ou uma ideia, sendo dessa unicidade que resulta a infinita 

variação da resposta criativa. 

Tanto quanto os modos de sentir e de pensar que os determinam, são tam-

bém únicos os trejeitos mecânicos de cada mão (as marcas de um mestre pintor, 

ou de um projetista, ou de um aluno nunca se confundindo com as de quaisquer 

outros), doseando fisicamente as hierarquias dos valores, imprimindo velocidades, 

pressões, acentos. Os rastos fixos do desenho dão a sentir, palpavelmente, a ener-

gia da mão e a mão leva a sentir uma presença. Daí podermos afirmar que o traça-

do à mão livre não é jamais um cenário cru, vazio – habita-o uma presença viva e 

personalizada. O vestígio da mão é como que uma humanização do discurso.

Enquanto expressão individual, a manualidade colabora na afirmação da li-

berdade e poder pessoais, dos quais alguns projetistas não parecem dispostos a 
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abdicar. Siza Vieira é um destes casos - não se desvincula dos esquissos manuais, 

mesmo quando, perante um grande volume de trabalho no atelier, se vê obrigado 

a prescindir de outras participações: 

“São muito poucas as vezes em que me posso sentar a uma mesa e fazer dese-

nhos rigorosos. Assim, há uma equipa que desenvolve projetos com maquetas e 

desenhos a rigor. Uma das razões pelas quais utilizo sempre os esquissos (...) é para 

manter uma relação constante com o desenvolvimento dos desenhos dos outros; 

assim, não me foge da mão.” (SIZA VIEIRA apud ROBBINS 1997:153) 

A faceta manual do desenho, que agora se faz destacar, não questiona ou debilita 

o seu caráter também mental, apenas o afeta com uma nuance particular. Já Henri 

Focillon intensificara, em 1943, o vínculo manual da realização artística, ao sustentar 

a afirmação perentória de que a arte se faz com as mãos: “A arte (...) enfia as mãos 

nas entranhas das coisas para lhes dar a imagem que lhe agrada. É, antes de mais, arte-

sã e alquimista. Trabalha com avental de couro, como um ferreiro.” (FOCILLON 1943:140).  

E Juan Miró, cujo trabalho é, como sabemos, tão fortemente intelectualizado, não dei-

xa ainda assim de admitir, para a caracterização da procura artística, algo de muito se-

melhante: “Trabalho como um jardineiro ou um vinicultor.” (MIRÓ apud MOLINA 1995:50)

Mais do que nomear a mão de “ instrumento de criação”, Focillon confere-lhe o 

estatuto de “órgão de conhecimento”, atuando segundo a “escola própria” dos senti-

dos, insubstituível por qualquer outra.125

Mas não devemos ignorar as forças de sinal inverso: vozes contrárias ao fervoroso 

“Elogio da Mão” (o escrito que Focillon assim intitulou), suas contemporâneas ou não, 

sempre se fizeram ouvir (e será de crer que sempre continuarão fazendo-se ouvir). 

Mas tratar-se-á de uma indiscriminada e completa refutação da manualidade em si? 

A questão importa particularmente ao “nosso” desenho de observação, cons-

truído manualmente. Situando aquelas vozes no século XX, Ana Leonor Rodrigues 

(2003:16) comenta que o ensino tradicional desta modalidade específica de desenho 

veio então a revelar-se, “durante algumas décadas, quase obsoleto, quer pela morosidade 

desse aprender, (...), quer pelos resultados tendencialmente classicizantes nem sempre ao 

125 Devemos contextualizar estas convicções na segunda metade do século XIX em diante, período 

durante o qual as artes plásticas reivindicam a sua emancipação do literatismo.
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gosto desse mesmo momento”. Porém, após alguns desenvolvimentos de ordem crítica, 

a mesma autora faz ver que “restringir o desenho à prática morosa e às vezes sofrida 

de uma maneira de desenhar mais clássica é ignorar a sua definição e caracterização.” 

(2003:18) Daqui se depreende (indo ao encontro da questão levantada atrás) que o 

alvo daquelas críticas não é a mão, em si mesma, mas um determinado modo da arte 

se servir dela – o modo moroso, também classicamente tido por virtuoso – que, em 

boa verdade, nada nos parece ter a ver com os modos ancestrais, urgentes, genuínos, 

do artesão-alquimista de Focillon ou do vinicultor de Miró.

A posição do reconhecido designer italiano Bruno Munari (1907-1998) não 

anda longe da aferição/distinção que acabamos de fazer: por um lado, rejeita vi-

gorosamente as técnicas antigas das velhas academias, obstrutivas do incremento 

das novas técnicas. Aí, expressa um desdém pelo preciosismo do esforço manual, 

tem-no por inútil, dizendo que “o maior desejo do homem é carregar num botão 

para obter aquilo que deseja, encontrando-se deitado num sofá cómodo” e salientan-

do que todas as máquinas inventadas terão sido, aliás, “ feitas de propósito para 

substituir os músculos”. “Pode-se afirmar mesmo” – completa -  “que, ao observar um 

objeto feito manualmente, e ao deduzir todo o esforço que o autor despendeu para o 

realizar, se sente uma certa pena”. (MUNARI 1979:75)

Porém, o mesmo Munari passa a revelar intensa admiração pela manualidade 

- quando, na pintura oriental, a vê surgir associada ao sentido vital da síntese:

“No campo artístico, um produto feito com rapidez conserva toda a vitalidade pre-

sente no ato da conceção: as folhas de bambu de uma pintura chinesa ou japonesa 

são feitas num instante, apesar de observadas durante bastante tempo. Observar 

prolongadamente, compreender profundamente, executar num instante. O cérebro 

e os músculos trabalham nas melhores condições: a obra vive.” (MUNARI 1979:75) 

Neste relato, como noutros, o culto da vitalidade impressa na imagem – dessa 

grande ilusão conseguida pelo desenho ou pela pintura – decorre diretamente da 

energia da mão, da plasticidade dos seus gestos, em estreita coordenação com a 

mente. Para o grande mestre Katsushika Hokusai (1760-1849) reside, também, nisto, 

um “último escalão” da ambição do pintor: colocar vida dentro de cada linha ou de 

cada mancha, como afirma num seu escrito tão sobejamente citado: 
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“Desde os seis anos que eu tinha a mania de desenhar a forma das coisas. Aos cin-

quenta anos, tinha já publicado uma infinidade de desenhos, mas tudo o que pro-

duzi antes dos setenta anos não é digno de ser levado em conta. Aos setenta e três 

aprendi um pouco sobre a verdadeira estrutura da natureza, dos animais, plantas, 

pássaros, peixes e insetos. Assim, aos oitenta terei realizado ainda mais progressos. 

Aos noventa, penetrarei no mistério das coisas, aos cem, decerto, terei atingido um 

escalão maravilhoso e, aos cento e dez, qualquer coisa que eu fizer, por intermédio 

de uma linha ou de uma mancha, terá vida.” (Hokusai apud Cheng, 1986:5)

Assim se vê que a pintura (e não menos frequente o desenho) aspira a bem 

mais do que a mera reprodutibilidade. Uma questão que, nos infindos contornos que 

pode ganhar, se vê tratada por muitos - até por Honoré de Balzac (1799-1850), na sua 

obra de ficção literária Le Chef-d’oeuvre inconnu.126 O personagem Mestre Frenhofer, 

apesar das dúvidas acumuladas ao longo de décadas de trabalho, persegue, tal como 

Hokusai, a ideia de “obra-prima”. Na perseguição de tal objetivo, agita os discípulos, 

que não descobriram ainda a verdadeira direção artística a tomar, dizendo-lhes:

“A missão da arte não é copiar a natureza, mas sim expressá-la! Tu não és um vil 

copista, mas um poeta! (…) Eis que vocês desenham uma mulher sem, porém, a ve-

rem! (…) Eis que vocês elaboram para as vossas mulheres uns belos vestidos de car-

ne, uns belos drapejos de cabelo, mas onde está o sangue que engendra a calma ou 

a paixão e que é a causa de todo e qualquer efeito particular ?” 127 (BALZAC 2005:44)

Acresce, porém, anotar que a “vida” e o “sangue”, procurados pelo exercício da 

mão, extremam uma posição que logo faz surgir a sua contrária. Alguns artistas 

plásticos contemporâneos - lembramo-nos de Marina Núñez (Palencia, 1966 - ), 

por exemplo -  assumem repetidamente o seu total desinteresse pela manualidade, 

chegando a fotocopiar propositadamente os seus próprios desenhos para “esfriar” 

todo e qualquer vestígio de aproximação ao natural.

126 Uma das mais estudadas e controversas obras de Balzac, escrita em 1831, que ainda hoje é constan-

temente referenciada na discussão sobre a arte moderna, o que levou, aliás, os teóricos a mudar o seu 

estatuto de “conto fantástico” para “estudo filosófico”.

127 T.L.: “La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer ! Tu n’es pas un vil copiste, 

mais un poète ! ” (…) “ Vous faites à vos femmes de belles robes de chair, de belles draperies de cheveux, 

mais où est le sang qui engendre le calme ou la passion et lui cause des effets particuliers ? ”
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A verdade é que decidir entre a rejeição ou a aceitação da manualidade tem 

vindo a assumir, nas diferentes individualidades, atividades e tempos artísticos, 

contornos altamente variados. Contornos que, nos nossos dias, se revelam particu-

larmente “difíceis”, para utilizar o termo do escultor Rui Chafes (2006), se tivermos 

em conta que vivemos, hoje e ainda, os “traumas” da sociedade pós-industrial, 

enfrentando problemas de complexidade crescente e para os quais não servem, 

sequer, já, as equações do passado recente:

“A simples estratégia da redução tornou-se numa anedota oficial, na aceitação bu-

rocrática do que era dantes intensa elevação. É necessário recomeçar, tomar outro 

caminho – um caminho muito mais complexo e inexplicável. Muito mais difícil 

do que o social, político, científico ou apolíneo. Temos de carregar o peso todo e, 

apesar disso, andar direitos” (CHAFES 2006:43).

Nesse combate em que é preciso, paradoxalmente, renovar para manter  

(a verticalidade humana), Chafes defende, ainda assim, a procura enérgica de uma 

manualidade - mas perspetivada em moldes atuais, que a tornem identitária do 

nosso próprio tempo e, aí, operativa, responsável, consequente (o facto das suas 

ideias se situarem no domínio da escultura não impede – assim o cremos – que 

as tomemos numa aceção deveras abrangente, integrando todas as artes visuais,  

nas quais podemos também situar a atividade do design):

“É necessário acreditar ser ainda possível, hoje, numa civilização pós-industrial, 

informatizada e mediática, realizar algo com as nossas mãos. A escultura possível 

terá o nosso tempo manual, único e insubstituível.” (CHAFES 2006:43)

4.3. DO SABER DA MÃO

4.3.1. Da disciplina

Dissemos atrás: Mais do que nomear a mão de “ instrumento de criação”, Focillon 

confere-lhe o estatuto de “órgão de conhecimento”, atuando segundo a “escola pró-

pria” dos sentidos. Acrescentemos agora: daqui decorre que a artesania não pode 

ser vista como uma tarefa menor - Foccillon refuta-o veementemente. 
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Também Peter Dormer (1994) não admite que a atividade manual se veja, se-

quer, dissociada da conceptual, para, de seguida, ser apontada como lhe sendo, 

hipoteticamente, inferior. Diríamos que este autor vem atualizar as convicções de 

Focillon: situada já nos anos 90, a sua tese combate a opinião de que a atividade 

manual no âmbito das artes esteja, a curto, a médio ou a longo prazo, condenada. 

Dormer dedica todo o seu texto não só a comprovar a falsidade de uma série de 

afirmações que derivam das anteriores, como a defender a ideia de que as artes 

plásticas no seu todo (o termo para o autor engloba as belas artes, as artes aplica-

das e o design) só podem beneficiar da aproximação tradicional, de cariz prático, 

associada à manualidade (a sua visão, porém, é muito crítica e assumidamente 

discriminatória, ao colocar certas realizações das belas artes e do artesanato numa 

posição nitidamente periférica quando confrontadas com o papel nuclear que atri-

bui ao designer, nas sociedades atuais). 

Ao corpo de conhecimentos, fortemente pessoais, que a prática manual vai 

consolidando, junto do executante, chama Dormer experiência tácita.128 E a rele-

vância que ele confere a esse tipo de conhecimento (um conhecimento que assu-

me reconhecer e potenciar aquilo que são, afinal, as importantíssimas evidências 

do senso comum), no domínio específico do design, está subentendida na citação:

 “O interesse na natureza do trabalho prático tem raízes na ergonomia. O modo 

como as pessoas pensam e fazem inferências práticas, como recebem informa-

ção e resolvem coisas práticas imprevisíveis é de interesse vital para designers que 

concebem sistemas complexos como as estações de poder nuclear, os centros de 

controlo de tráfego aéreo e outras operações nas quais se verifica uma corporação 

constante entre equipas de pessoas e tecnologia complexa.”129 (DORMER 1994:13)

128 Dormer estudou profundamente Michael Polanyi (1891-1976), autor do conceito de “tacit or perso-

nal knowledge”, uma forma de conhecimento “pré-lógico” que faz enredar e funcionar, a um nível mais 

subconsciente do que consciente, informação conceptual com sensorial – características que levaram o 

autor a tecer a conhecida máxima: “We can know more than we can tell”.

129 T.L.: “Interest in the nature of practical work has roots in ergonomics. The way in which people think, 

make practical inferences, receive information and solve unpredicted practical crises is of vital interest to 

designers of complex systems such as nuclear power stations, air traffic control centers and other opera-

tions where there is a continuous cooperation between teams of people and complex technology.”
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Peter Dormer elucida que, não sendo inefável, o conhecimento tácito é, po-

rém, difícil de definir – difere do conhecimento proposicional precisamente no fac-

to de não ser diretamente tradutível em palavras ou descritível matematicamente. 

Deparamos com uma limitação que, aliás, se torna mais e mais aguda à medida que 

o mero ofício se aproxima da arte. No entanto, nem tudo está perdido:

“O toque particular de um violinista, um pianista, um desenhador, um cirurgião ou 

enfermeira não pode ser descrito, mas pode ser demonstrado e, até certo ponto, ser 

imitado ou aprendido no seu todo por outra pessoa qualquer.”130 (DORMER 1994:14) 

(sublinhados nossos)

Juhani Pallasmaa (2009:15) releva até que o desenvolvimento de determinadas 

competências, no contexto do ensino, (di-lo a respeito do projeto arquitetónico que, 

de certo modo, nasce do “vivido”, mais do que do “pensado” ou “analisado”131) não se 

processa fundamentalmente por via da comunicação verbal, mas antes “pela transfe-

rência da habilidade dos músculos do professor diretamente para os músculos do aprendiz, 

através do ato da perceção sensorial e da mimesis corporal.” E acresce que o princípio 

da “incorporação” do conhecimento (ou da sua “introjeção”, termo oriundo das teorias 

psicanalíticas) continua a revelar-se nuclear em qualquer área de formação artística.132

Recaindo na mão: No ensaio que João Lobo Antunes (2005:50) diz ser “uma me-

ditação simplória sobre a minha relação com as mãos – as dos outros e as minhas – e a 

sua maravilhosa presença na minha vida como pessoa e como médico” é feita referência 

à subtil sapiência do trabalho manual, bem como à hipótese de este ser ensinado e 

aprendido, nos seguintes termos:

130 T.L.: “This inability to describe the core of a craft becomes more and more acute the closer the craft 

comes to being an ‘art’. The particular touch of a violinist, pianist, draughtsman, surgeon, nurse or vet 

cannot be described, but it can be demonstrated and, to a degree, be imitated or even learned wholly by 

someone else.”

131 Um pequeno fragmento revelador do modo como se expressa o autor: “Eventually the entire perso-

nality and body of the designer becomes the site of the design task, and the task is lived rather than un-

derstood. Architectural ideas arise ‘biologically’ from unconceptualised and lived existencial knowledge 

rather than from mere analyses and intellect.”

132 T.L.: “Learning a skill is not primarily founded on verbal teaching but rather on the transference of the 

skill from the muscles of the teacher directly to the muscles of the apprentice through the act of sensory 

perception and bodily mimesis. (…) The principle of embodying – or introjecting – to use a notion of 

psychoanalytic theory – knowledge and skill continues to be the core of artistic learning.”
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“A palpação de um ventre (na medicina chinesa) era, e ainda é, uma manobra 

solene cujo ritual foi preservado e ensinado ao longo dos séculos. A perceção subtil 

das diferenças de resistência pela aplicação sábia de uma discreta pressão no ab-

dómen era algo que distinguia os clínicos mais hábeis e fornecia, não raras vezes, 

a chave do diagnóstico”. (ANTUNES 2005:50) (sublinhados nossos)

É aqui, a propósito das expressões usadas, tanto por Dormer como por Lobo 

Antunes, que lembramos que também os gestos do desenho são suscetíveis de ser, 

nos seus próprios termos, ensinados/aprendidos. 

E por duas vias:

Começando por aquilo que não é propriamente subtil: há um certo número 

de variáveis respeitantes às mecânicas da mão – como amplitudes, velocidades, 

pressões, natureza dos itinerários – que pode ser enumerado e descrito, sim, ao 

aprendiz, antes, durante, após, o ensaio físico. Longe de pretender esgotar, aqui, 

uma enumeração em torno dos parâmetros de raiz gestual que participam na 

construção de um desenho, exemplifiquemos a afirmação anterior, em termos mí-

nimos: determinados exercícios (normalmente de conteúdo/expressão assumida-

mente abstratos) podem, por hipótese, convocar o estrito movimento dos dedos, 

outros admitir já as articulações do pulso, do antebraço, do braço e/ou do corpo 

todo (podemos aqui lembrar as experiências pictóricas da action painting, nos 

anos 40 do século XX), criando disciplinas e rentabilizando performances. As velo-

cidades, por seu turno, não são menos determinantes, viabilizando – e aqui pen-

samos já no desenho de observação - intenções que estão muito aquém do mero 

efeito gráfico: ditando gestos mais ou menos lentos ou rápidos, a velocidade pré-

-determinada passa a orientar, desde logo, as interrogações do olhar, predispondo 

para a observação meticulosa e analítica ou, ao invés, bloqueando esta deliberada-

mente para antes motivar macro-apropriações do fenómeno em estudo, mediante 

o esforço mental da síntese. As diferentes pressões, por sua vez, determinam pesos 

e graus de visibilidade variados, hierarquizando-os de acordo com critérios que 

podem ser preestabelecidos e a todo tempo afinados, ao longo da execução. E os 

referidos itinerários, por fim: curtos, longos, contínuos ou descontínuos, angulosos 

ou curvilíneos, igualmente conduzem a diferentes entendimentos do visível, ora se 

dispondo a ser concordantes com ele, ora, eventualmente, discordando dele, que 
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é um outro modo de o equacionar e revelar (é o que ocorre quando “obrigamos”  

à linha contínua, sem fazer caso das interrupções visuais patentes; ou, ao contrá-

rio, quando representamos segmentadamente, com troços retos, certas redonde-

zas orgânicas...). Importa, por fim, salientar que todas estas variáveis e parâmetros, 

interagindo no seu conjunto, vão, ainda, colaborar na qualidade emocional, final, 

da imagem e atestar-lhe uma particular atmosfera ou ambiência, que constitui um 

fator decisivo no tipo de comunicação que se pretenda estabelecer. 

Este tipo de explicitação verbal em torno de características gestuais, que po-

dem ser mais ou menos sistematicamente exercitadas pelo aluno, não dispensa, 

porém, uma outra via para a aprendizagem dos gestos que, aliás, atesta particular 

eficácia: referimo-nos ao método da demonstração / imitação – indo assim ao 

encontro das observações de Dormer e de Lobo Antunes . 

Exemplifiquemo-lo através de uma situação concreta – o de Carlo Mollino 

(1905-1973), projetista e professor nas áreas da arquitetura e do design e desenha-

dor exímio. No seu caso, sabemos que, mais do que fomentar fecundos monólogos 

consigo próprio, os desenhos, realizados ao vivo, instruíam o diálogo com os res-

tantes elementos da sua equipa ou com os seus alunos. Fusconi, um seu aluno do 

Politécnico de Turim (anos 50 do séc. XX), lembra-o nos seguintes termos:

“O desenho de Mollino era agressivo. Quando desenhava, era monstruosamente 

bom. (…) Ele era o nosso designer favorito, um poeta que parecia atravessar as 

nuvens com os seus esplêndidos gestos. (…) Não dava instruções teóricas. Quando 

corrigia os desenhos, era rápido e dizia ‘Vejam, façam isto!’ Ele trabalhava como 

um assentador de tijolos ensinando-nos a construir uma parede, (…) mantinha-

-nos os pés no chão.” (FERRARI 2006:14-15) (sublinhados nossos)

Perante este relato, lembramo-nos de imediato de George Steiner (2005:13),  

defendendo que a única forma honesta, verificável, de ensino, é por meio do exemplo:  

“O professor demonstra ao aluno o seu próprio domínio da matéria, (…) desenha com 

exatidão. (…) O ensinamento válido é ostentável. Vê-se”. Efetivamente, no contexto 

do ensino prático do projeto, do aprender fazendo que o caracteriza, Mollino re-

presenta um exemplo de eficiência a vários títulos… sendo que um deles consiste 

nesta capacidade de assegurar a complexa ligação entre a poética e a técnica - por 

via dos gestos do desenho.
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Assim: na aprendizagem do desenho revela-se fundamental que valorizemos es-

tas duas vias disciplinadoras dos gestos. Podemos, para isso, contar com metodolo-

gias de grande versatilidade, mas efetivas, que treinam intensamente a relação mente/

mão, dentro de problemas claramente definíveis – sejam elas metodologias já testa-

das ou criadas de raiz. Mas não nos confundamos: por suposta oposição à intenção de 

estruturar as ideias do estudante, não há que ver qualquer menoridade ou frouxidão 

na intenção de alicerçar as estruturas gestuais que com elas interagem. Há, bem pelo 

contrário, que compreender que as duas construções se processam de modo inter-

dependente e indissociável; em qualquer artesania, o treino físico sempre progride ao 

mesmo tempo do que a avaliação crítica da experiência e dos seus resultados: “Todo 

o bom artesão desenvolve um diálogo entre a prática concreta e o pensamento; o seu diá-

logo evolui para hábitos sustentáveis e esses hábitos estabelecem um ritmo entre problem 

setting e problem finding.”133(RICHARD SENNET apud PALLASMAA 2009:52).

Este quadro, do qual acaba de surgir o termo “problema”, associado às práticas 

que com ele lidam, facilmente nos leva a compreender Peter Dormer, argumentan-

do que o conhecimento manual deve ser visto como altamente “disciplinado, tão 

disciplinado quanto o da ciência aplicada.”134 (DORMER 1994:17)

4.3.2. Das regras

Ora, em matéria de disciplina corporal, como bem sabemos, as aquisições não são 

imediatas, antes provêm de um processo cíclico tentativa-erro-repetição-evolução 

que demanda significativo empenhamento e persistência (lembremos, tão só, o 

lento processo no progressivo domínio de um qualquer instrumento musical, ou 

lembremos a aprendizagem da dança, a título de exemplo). E frisemos: a intensida-

de dos treinos facultados ao aluno, em qualquer frente da sua formação, sempre 

passa a revelar-se determinante na aquisição definitiva de hábitos de persistência 

– o que abona a favor da tese que ensaiamos, já que o desenho se assume particu-

larmente exigente e consequente neste aspeto. 

133 Lembramos o leitor e que a noção de Problem-setting/solving/finding, em todo o seu encadeamento, 

é também por nós focada como metodologia fundamental na aprendizagem da observação desenhada 

(ver capítulo 3).

134 T.L.: “Craft knowledge is generally disciplined knowledge, as disciplined as applied science.”
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Até que as “regras” do fazer sejam assimiladas e a disciplina gestual devidamen-

te calibrada, podemos contar, sim, com um passo a passo esforçado e paciente. Mas 

igualmente podemos contar com a sua contrapartida: o que sempre se constata é 

que, uma vez ultrapassada a barreira do esforço que afeta todo o principiante, tais 

regras passam a ser “esquecidas”, entranham-se impercetivelmente no sujeito, trans-

formam-se em dado adquirido, hábito, facilidade – um aspeto paradoxal assinalado 

por Maurice Merleau Ponty (1999) e que passamos a compreender melhor quando 

este faz ver que a aquisição dos hábitos tem por mediador o corpo. Nas suas pala-

vras, cada experiência vivida é imediatamente integrada num “espaço corporal unitá-

rio” no qual toda a apreensão é global e toda a mudança é também global:

“O exemplo dos instrumentistas mostra melhor ainda como o hábito não reside 

nem no pensamento nem no corpo objetivo, mas no corpo como mediador de um 

mundo. Sabe-se que um organista experiente é capaz de servir-se de um órgão que 

não conhece e cujos teclados são mais ou menos numerosos, as teclas dispostas dife-

rentemente do que aquelas de seu instrumento costumeiro. Basta-lhe uma hora de 

trabalho para estar em condição de executar seu programa. Um tempo de aprendi-

zado tão curto não permite supor que reflexos condicionados novos substituam aqui 

disposições já estabelecidas, salvo se uns e outros formem um sistema e se a mu-

dança é global, o que nos faz sair da teoria mecanicista já que agora as reações são 

mediadas por uma apreensão global do instrumento”. (MERLEAU-PONTY 1999:201) 

Esta ideia de apreensão global de um determinado mecanismo de expressão 

e de comunicação leva-nos ainda a destacar, num breve parêntesis, a importância 

que tem, para o desenho, o reconhecimento de que o sistema sensorial humano 

funciona de modo profundamente unitário – visão, tato e todos os outros senti-

dos envolvendo-se, na fabricação gráfica, como uma só força. Note-se que essa 

unidade sensorial se verifica não só no momento da fabricação do desenho, como 

no da sua posterior contemplação ou leitura: tanto para aqueles que realizam um 

desenho, como para aqueles que simplesmente olham para um desenho já feito, as 

marcas gráficas sempre emitem sensações de ordem táctil, olfativa, sonora, para 

além das informações de ordem estritamente visual. As palavras de Merleau-Ponty 

(1999:426-427) são insuperáveis no modo de aludir a esta questão:
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“Cézanne dizia que um quadro contém em si até o odor da paisagem. Ele queria 

dizer que o arranjo da cor na coisa (…) significa por si mesmo todas as respostas 

que ela daria a uma interrogação dos outros sentidos, que uma coisa não teria 

essa cor se não tivesse também essa forma, essas propriedades táteis, essa sonori-

dade, esse odor, e que a coisa é a plenitude absoluta que minha existência indivisa 

projeta diante de si mesma”.

O desenho de observação e representação do real, construído manualmente, 

constitui essa experiência rica, global, holística, sempre convocando a simultanei-

dade operatória dos sentidos. Kimon Nicolaïdes, um reconhecido professor de De-

senho da Art Student’s League of New York nos anos 20/30 do século XX e autor de 

um manual ainda hoje constantemente acolhido e referenciado, di-lo do seguinte 

modo: a observação tem a ver com um “contacto físico com toda a espécie de objetos 

através de todos os sentidos.”135 (NICOLAÏDES 1997:XIII) Um contacto que requer trei-

no intenso, até permitir que o hábito atenue a “artificialidade” e “dureza” iniciais da 

experiência. Maurice de Sausmarez,136 também ela numa perspetiva pedagógica, 

defende até que, na formação básica, devem ser criadas oportunidades de cultivar 

a aptidão para desenhar pura e simplesmente com base no tato.

“Um desenhador deveria ser capaz de se dirigir a um armário e, sem olhar, pegar 

num objeto, tateá-lo todo e, depois, apresentar num desenho toda essa quantidade 

de informação. Não se trata de prestidigitação, mas de treino na transferência básica 

de nós próprios para a presença substancial de uma forma.” (SAUSMAREZ 1986:59-60)

Dizer que “na aquisição dos hábitos é o corpo que compreende” (MERLEAU-PON-

TY 1999:201), faz ver como o corpo está sempre convocado no fazer artístico e na 

aquisição das suas regras, e faz ver como o conhecer não é sequer possível sem 

aquele fazer. É isto que também Dormer defende, dizendo que  as regras constitu-

tivas de um ofício só se aprendem no desempenho da atividade:

135 T.L.: “There is only one right  way to draw and that is a perfectly natural way. It has nothing to do with 

artifice or technique. It has nothing to do with aesthetics or conception. It has only to do with the act of 

correct observation, and by that I mean a physical contact with all sort of objects through all the senses.”

136 Pintora e ilustradora britânica (1915-1969) que se destacou na área da pedagogia, tendo sido “Head of 

Fine Arts” na Universidade de Leeds. O seu livro Basic Design, publicado inicialmente em 1964, forneceu 

uma original e assumida Introdução aos elementos das artes plásticas de grande acolhimento e divulgação.
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“De facto, elas são a própria atividade. Este é um ponto fundamental acerca do 

conhecimento experimental. Não podemos compreender sem fazer. A base filosó-

fica para este ponto, com implicações sobre o aprender e o ensinar foi explorada 

por Wittgenstein.”137 (DORMER 1994:42-43)

Do ensinar e aprender em desenho, importa aqui focar que também os mé-

todos que o regem são indissociáveis da ação. Não sendo exteriores a ela, convo-

cando a participação indivisa dos sentidos, assim como a deliberação, passam a 

concretizar-se no próprio traço. 

4.4. UMA NOTA ACERCA DO CORPO –

O CONTRIBUTO DE LEROI-GOURHAN

“Quando lemos um poema, estirados no silêncio total, toda a imagem levantada 

pelas palavras não é significativa senão na medida em que se refere a experiências 

vividas, um dia, em situações concretas suficientemente comparáveis à imagem 

poética para a tornar intelectualmente apreensível. Ora toda a experiência con-

creta possui as suas primeiras referências no suporte corporal e em circunstâncias 

vividas, isto é, em relação com o tempo e o espaço percebidos corporalmente.  

É indispensável conservar esta noção em mente, quando se trata de julgar as ma-

nifestações espirituais ou estéticas de nível elevado.” (LEROI-GOURHAN 1965:106) 

(sublinhados nossos)

Segundo Leroi-Gourhan,138 nem a experiência artística, naquilo que possui de 

subtil, de refinado, de intelectual, se deve supor autónoma dessa estrutura de sem-

pre que é o corpo - o estudo detalhado que este autor faz do equipamento sensorial 

humano, ao longo da sua obra, em dois volumes, fundamenta-lhe esta afirmação. 

Após estabelecer um quadro de estudo em torno do desenvolvimento das técnicas 

137 T.L.: “The constitutive rules of a craft are only learned by actually doing the activity. Indeed, they are the 

activity. This is a fundamental point about craft knowledge. You cannot understand it or know it until you 

can do it. Reading about it is not the same as understand it. The philosophical basis of this point which has 

implications for learning and teaching, was explores by Wittgenstein in Philosophical Investigations.”

138 Referimo-nos a André Leroi-Gourhan (Paris, 1911-1986), arqueólogo, paleontólogo, antropólogo, historiador 

(destacando-se os seus estudos sobre a arte pré-histórica) e, pedagogo no Collège de France de 1969 a 1982.
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e da linguagem nas sociedades humanas, desde a pré-história até ao início da era 

industrial, Leroi-Gourhan dá-nos aquilo que poderemos chamar de uma visão bioló-

gica do fenómeno artístico. Fá-lo numa perspetiva simultaneamente paleontológica 

e etnológica, na procura de uma imagem total do desenvolvimento humano. Só 

um imenso recuo no tempo e, aí, a aplicação de uma poderosa e diversificada rede 

disciplinar interpretativa, como a de Gourhan, podem oferecer àquela abordagem 

uma nítida visibilidade. À especificidade deste capítulo, interessa destacar o modo 

como este autor produz determinadas acentuações sobre o problema do corpo, a 

partir do qual introduz o conceito de “estética fisiológica”, sem simbolização.

Apesar de reconhecer que o homem só é homem na medida em que é pro-

longado por um “corpo” social e por um sistema de símbolos que permite e comu-

nicação no  interior deste,  Gourhan, no que toca ao fenómeno artístico, formula 

a questão: será que poderá afirmar-se, em definitivo, que o pensamento estético 

se identifica exclusivamente com a imensa aparelhagem simbólica construída pelo 

homem e que logo cessa junto à “ fronteira” dos comportamentos “naturais”? Ou 

deverá, antes, admitir-se a existência de uma dimensão “ infrassimbólica”, relaciona-

da com a máquina corporal, nos seus vários níveis de funcionamento?

Toda a investigação levada a cabo pelo autor sustenta a sua convicção na segunda 

hipótese, i. e., de que, sim, é possível admitir que a simbolização inteligente é suscetível 

de se revirar do seu “cume” até às “profundezas da base”, e que tudo no homem - até a 

sua massa mais “em bruto” – é assimilável pelo pensamento esteticamente construtivo.

É a defesa da continuidade entre os dois polos – os do “cume” e os da “base” 

– que nos importa, também a nós, sustentar. É dessa continuidade que resultam 

clarificados os conceitos de “humano” e de “humanidade”, no seio dos quais as in-

cumbências da mão são destacáveis e determinantes.

Aquilo que, em 1962, Leroi-Gourhan identificava como o problema da “regres-

são da mão" e que, em tudo, nos parece abranger o homem atual, oferece precioso 

contributo ao presente capitulo. O “desequilíbrio da mão” – num outro modo de 

dizer do autor – provém de um marcante desfasamento entre o ritmo da progres-

são física, biológica, do homem (tão vagaroso que nos é impercetível), e o intenso 

aceleramento que ele imprime à construção do seu mundo “artificial”. Limitado no 

seu corpo e no seu cérebro, ambos “ insuficientes” ainda que “admiráveis” (as caracte-
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rísticas estritamente físicas pouco diferem daquilo que seriam há 3000 anos atrás), 

o homem tem vindo a criar-lhes alternativas, prolongamentos altamente eficazes, 

numa superespecialização crescente. Por isso, o ser humano é apontado, pelo autor, 

como um “ fóssil vivo”, a todo o tempo confrontado com a sua própria capacidade 

geradora de próteses.

Na vertiginosa ascensão do uso dos meios alternativo aos naturais, a mão, 

também ela “ fóssil”, vê-se ultrapassada – dir-se-ia precocemente ultrapassada – e, 

com ela, todo um saber-fazer e um modo-de-estar dilatados. Aí, não é a estrita 

perda de habilidade técnica que mais importa - a excecional acuidade com que 

as mãos de qualquer artesão/artista manipulam a matéria, em toques ora de re-

petição, ora de inovação. A maior perda respeita, mais especificamente, à relação 

de influência mútua que a manualidade mantém junto do pensamento reflexivo, 

fomentando atitudes de atenção e interiorização, conducentes à elaboração das 

memórias mais perenes.139

É, portanto, no plano individual, que o risco desta perda tem de ser avaliado 

e combatido. É, sem qualquer dúvida, no entrosar das ações intelectuais e manuais 

em que o  indivíduo incorre, que ele poderá encontrar o seu próprio sentido de 

equilíbrio e unidade. Leroi-Gourhan vai mais longe e associa um tal equilíbrio a 

uma ideia explícita de felicidade:

“Seria pouco importante a diminuição do papel desempenhado por este órgão 

da felicidade que é a mão, se tudo não viesse a demonstrar que a sua atividade é 

estreitamente solidária com o equilíbrio de determinados territórios cerebrais que 

lhe dizem respeito. ‘Nada saber fazer dos seus dez dedos’ não é muito inquietante 

à escala da espécie, pois desfilarão milénios até que regrida um tão velho dispositi-

vo neuro-motor, mas, no plano individual, a realidade é completamente diferente: 

não ter nada que extrair dos seus dez dedos equivale a perder uma parte do seu 

pensar normal, filogeneticamente humano.” (1965:62)

139 No ponto 4.5.1. abordamos mais detalhadamente este tópico - o da participação do desenho ma-

nual na construção de memórias no projetista.
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4.5. NO PROJETO – A MÃO E A PRÓTESE

4.5.1. As linhas de dupla memória, do desenho à mão.

“Provavelmente projetamos porque temos mãos” – diz Joaquim Vieira (1995:90). 

Das generalidades instruídas por Leroi-Gourhan, intensificando a importância 

do corpo na definição do homem e de todas as suas atividades, com ênfase nas ar-

tísticas, pretendemos agora progredir para a prática específica do projeto. O escrito 

de Vieira, também ele conferindo grande protagonismo à mão, permite-nos avan-

çar com tal intenção. No contexto do projeto, Vieira esclarece que a manipulação 

não garante, por si só, o conhecimento do objeto, ou do espaço, ou da matéria, mas  

“é a chave para que o caminho do conhecimento do espaço possa ser percorrido.” 

(1995:91) Os conceitos que propõe, de “envolvência próxima” e “envolvência longínqua”, 

esclarecem a anterior afirmação, destacando o papel da manualidade na edificação 

das memórias mais perenes, fundamentais à nossa condição de seres projetivos:  

“A possibilidade de interferir com a nossa envolvência próxima e de pensar a intervenção 

na envolvência longínqua é feita através das disposições e das memórias que a experiên-

cia da manualidade nos garante.” (1995:91)

Cada desenho manufaturado ocupa um lugar único na memória pessoal de 

quem o realizou. No caso dos desenhos de observação do real, frisamos agora 

nós, cada desenho terá decorrido de uma atividade intelectual organizativa e in-

terpretativa dos estímulos recebidos pelos sentidos, que nunca é uma atividade 

gratuita, é muito pelo contrário, esforçada e dirigida, e por isso mesmo marcante e 

consequente. Importa, pois, reconhecer propriedades muito ativas, nesse espólio 

memorizado, mesmo que em latência, para daí poder a mente catapultar, logo no 

momento ou qualquer dia mais tarde, para novas explorações projetuais. Neste 

contexto, Joaquim Moreno igualmente insere uma apreciação dessa “memória in-

terna” construída pela “caligrafia” manual do desenho, em contraponto para com 

qualquer tipo de escrita mecânica:

“Um signo registado por um procedimento de escrita caligráfica traz consigo da-

dos biográficos impossíveis de reter numa tradução para a escrita mecânica; o pri-

meiro deixará sempre o registo de uma memória estabelecida como um presente 

contínuo que o outro terá irremediavelmente apagado.” (2003:24)
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Observações que, de seguida, se vão ligar a outras: embora possa parecer pa-

radoxal, o que se constata, na prática desenhada, é que o presente contínuo da 

memória, ao qual se refere Moreno, não se estabelece linearmente, mas de modo 

sinuoso, hesitante, vendo-se, a todo o tempo, marcado pelos lapsos e dúvidas que 

inquietam o executante. Por isso, há que reconhecer que as imprecisões do traçado 

manual, no diálogo explícito que ele suscita entre linhas erradas e linhas certas, 

constituem uma mais-valia no dinâmico processo de aferição da ideia: 

“Alguns escritores são incapazes de retomar o fio da sua narrativa quando vêm 

passado a limpo a sua escrita manual; é a presença dos erros, dos arrependimen-

tos, aquilo que lhes permite conhecer a memória interna desses acontecimentos. 

Desenhamos e desdesenhamo-nos na medida em que recuperamos ou perdemos 

o fio condutor que nos conduz à ideia, nesse emaranhado de traços no qual defini-

mos as imagens. Planeamento e perda autocomplementam-se em cada trajetória 

do nosso traço. Desenhar é estabelecer uma linha de dupla memória, a partir da 

qual se organiza a experiência do nosso conhecimento”. (2003:24-25)

Decerto que aquilo que nos oferecem as palavras de Moreno não constituem, 

naquela narrativa, a descrição de um método de trabalho. Mas poderão, sim, inspirar a 

construção de métodos de trabalho. A nós, que questionamos os meios que servem a 

formação de futuros profissionais, é da maior importância admitir que as característi-

cas essenciais dos procedimentos acima descritos se podem ver inseridas, sim, nas me-

todologias de ensino – do desenho e/ou do projeto. Se tivermos habilidade para tanto. 

Mas é bom que a tenhamos. É importante que a elaboração das metodolo-

gias de ensino nasça da observação dos requisitos da prática profissional, já que 

não nos parece fazer qualquer sentido criar propostas metodológicas fechadas 

sobre si mesmas. Canalizando a afirmação para o domínio da nossa investigação, 

é importante que cada exercício proposto pelo professor de desenho, em design, 

tenha tido inspiração nas práticas quotidianas dos designers, tenha resultado de 

um entendimento acerca dos seus modos de pensar e de operar, em torno dos 

problemas mais frequentes e/ou mais fecundos. Depois, é expectável um reenvio: é 

suposto que as experiências escolares “inspirem” posturas e modos de investigação 

no desempenho já profissional, que acresçam mais-valias à sua qualificação.
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Um questionamento a este respeito parece-nos fundamental, mas remete-

mo-la para o lugar mais apropriado – os capítulos 6 e 7 do presente trabalho. Por 

ora, importa retomar as afirmações de Joaquim Moreno e estabelecer uma ligação 

explícita com o que acabámos de expor.

É possível, sim, conduzir o aluno a construir memórias de natureza visual e a 

ganhar mobilidade criativa no interior do espaço pessoal, único, que elas vão mar-

cando/demarcando. Para ir de encontro à descrição de Moreno, em termos bem 

concretos: é  possível, na aula de desenho, motivar o aluno para a experiência manual 

desse emaranhado de traços no qual se vão definindo as ideias. É possível, antes do 

mais, contrariar a ideia preconceituosa de que tais emaranhados sejam, porventura, 

“ feios” e “não-inteligentes”, no seu excesso de imprecisões. É possível, por enunciado, 

levar o aluno à expressão das suas incertezas, em vez de logo as inibir à partida; é 

possível levá-lo, por via gráfica, a edificar perguntas, antes de precipitar respostas; 

impedi-lo de fixar o desenho prematuramente; impedi-lo de apagar, com a borracha, 

os testemunhos físicos das suas dúvidas; levá-lo a decifrar e avaliar as pistas deixadas 

pelos itinerários dos seus próprios gestos; e conduzi-lo, em suma, à auto crítica e 

auto correção, por via da assunção do erro e jamais da inibição do mesmo. Então, 

sim, estaremos a utilizar, com finalidade pedagógica, o “método-manual-da-correção-

-dos-erros” (tal como dizia Karl Popper do trabalho de Beethoven).140 

Esboçar, num suporte, várias linhas alternativas, em vez de uma só, quan-

do buscamos uma qualquer solução gráfica, é um procedimento inevitável, natu-

ral – qualquer criança na idade pré-escolar o descobre e utiliza. Na História das 

Artes, podemos verificar que se traduz numa constante intemporal, do ocidente 

ao oriente (lembremos, também aqui, o mestre Hokusai,141 e o recurso que fazia 

do papel transparente para trabalhar por camadas, as segundas e terceiras linhas 

substituindo-se às primeiras). Se interrogarmos, a este respeito, a História ociden-

tal, deparamos com a figura incontornável – para alguns figura inaugural - de Leo-

140 Referimo-nos a Sir Karl Popper (1902-1994), filósofo britânico de origem austríaca. O seu discurso  

de abertura do Festival de Música de Salzburg, em julho de 1979, tem por título “Autocrítica Criativa na 

Ciência e na Arte” (discurso publicado no  Offzielles Programm der Festspiele, 1979, pp 25-31). Popper 

conta que foi a obra de Beethoven, mais precisamente uma exposição de cadernos de rascunho de Bee-

thoven, que, impressionando-o fortemente, acabou por lhe sugerir o próprio título da comunicação.

141 Novamente nos referimo-nos ao artista japonês Katsushika Hokusai (1760-1849).



134

M
an

ua
l, 

V
er

ba
l, 

V
is

ua
l  

 C
A

PÍ
T

U
LO

 4
   

nardo da Vinci. Martin Kemp afirma que, no tempo em que viveu Leonardo, tal 

procedimento não tinha precedentes assumidamente expressos:

“Nunca antes um artista havia preparado suas composições com tal tumulto de li-

nhas alternativas. As técnicas de desenho de livros padrão dos séculos XIV e XV, que 

Verrochio havia tornado mais descontraídas, foram lançadas num brain storm de 

esboços dinâmicos. Essa flexibilidade nos esboços preparatórios se tornou regra142 

para os séculos seguintes e foi introduzida quase que unicamente por Leonardo.” 

(KEMP apud CAPRA 2007:64)

“Não é por acaso que os homens das oficinas renascentistas falavam em pensiero: 

o esboço através do qual se pensava a coisa.” Com estas palavras, também Alberto 

Carneiro143 vem identificar, no esboço renascentista, o procedimento manual de 

que temos estado a falar: vendo-o como um misto de intuição e de razão, asso-

cia-o a uma liberdade de experimentação máxima e exclusiva, quando comparado 

com as limitações de ordem técnica que sofrem outras atividades como a pintura, 

a escultura, a arquitetura. Diz-nos ainda:

“O desenho pode ser tudo (...). Permite uma liberdade muito maior, permite uma sucessão 

de sobreposições, como no caso dos frescos e de algumas pinturas – muitas vezes, quan-

do se radiografam as pinturas, verifica-se os acertos sucessivos até chegar àquela forma. 

E esse processo é um processo de desenho, é simultaneamente de sentimento e pensa-

mento – eu nego-me a separar as duas coisas.” (CARNEIRO apud RODRIGUES 2010:243)

4.5.1.1. A mão e o erro – um combate antigo

Detenhamo-nos um pouco mais na figura do erro, companheiro de estrada das 

linhas do desenho em qualquer das suas viagens. 

De capital importância na procura do conhecimento, em qualquer domínio, 

salientemos que o erro deve ser rapidamente cometido (Wheeler)144 e, desde logo, 

142 “Regra” que está por detrás da chamada “modelação” gráfica, método que estudamos em detalhe 

no capítulo 7. desta investigação.

143 As afirmações de Alberto Carneiro são extraídas de uma entrevista dada a Luís Filipe Rodrigues, em 2010.

144 Referimo-nos a John Archibald Wheeler (1911-2008), físico teórico americano e um dos últimos 

colaboradores de Albert Einstein.
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detetado (Popper), a fim de que possamos aprender com ele... ideias que Oscar 

Wilde, por seu turno, faz reunir numa só definição: “Experiência – eis o nome que 

damos aos erros que cometemos.”145

O intenso combate de alteração e correção que Beethoven desencadeava so-

bre as pautas dos seus projetos musicais, impressionando fortemente Popper, le-

vou o filósofo a apelidar tais cadernos de “documentos de autocrítica”, documentos 

“de constante ponderação e, frequentemente, de um aperfeiçoamento impiedoso.” E 

a acrescentar que aquela atitude - “uma atitude de autocrítica intransigente” - é 

que nos vem tornar “porventura compreensível a assombrosa evolução pessoal de 

Beethoven.” (POPPER 1979:25) 

Estes comentários lembram-nos outros, num outro contexto. Se, na caligrafia 

de Beethoven, lê Karl Popper a persistência e vivacidade crítica da mente do mú-

sico, também Ernst Gombrich lê nos esquissos de Leonardo da Vinci, corrigidos 

até ao limite do empastamento gráfico, um “estado de alerta constante”, inigualável 

pelos outros do seu tempo. O “sintoma” desse estado – diz-nos Gombrich –

"é o esboceto, ou melhor, os numerosos esbocetos que precedem o seu trabalho 

terminado e toda a habilidade manual e visual que marcam o mestre, e uma 

disposição constante para aprender, para fazer e ajustar e voltar a fazer, até que a 

representação deixe de constituir uma fórmula em segunda mão e reflita a expe-

riência única, irrepetível, que o artista deseja reter e possuir.” (GOMBRICH 1996:65) 

(sublinhados nossos)

Daqui se depreende que o desenho manual, na luta corpo-a-corpo com o 

erro, se encontra nos antípodas confortáveis das fórmulas, das vias unívocas ou 

estereotipadas – aquando da formação ou já da prática profissional. Será, aliás, 

neste mesmo enfoque que Molina (2005:24) vem, também ele, denunciar os riscos 

da perda do “antigo”146 desenho, no ato do projeto, sem condescendência, fazen-

do ver que tal perda “converte a prática conceptual num território académico de 

formas reducionistas que não fazem outra coisa senão impedir as novas articulações 

145 Tanto Wheeler como Wilde são citados pelo filósofo Karl Popper no documento atrás referenciado 

(Popper, 1979:25)

146 O termo "antigo", reportado ao desenho manual, é usado pelo autor por oposição ao desenho digital.
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dos projetos criativos, potenciando só os aspetos mais unívocos da sua linguagem.”147 

O seu alerta é crucial, na atualidade, onde a diversidade de novos media ao dispor 

da projetação, com performances nunca antes igualadas, pode parecer radical-

mente substitutiva dos anteriores. Até porque dir-se-ia prescindir das atitudes não 

só intelectuais como físicas de esforço, combate, persistência, que temos vindo a 

apontar, como altamente positivas ao projeto; até porque, aos olhos do jovem es-

tudante, dir-se-ia prometer o céu de mão beijada.

“O fascínio pelo aspeto dos resultados, pelo acabamento ‘profissional’ dos mesmos 

e pela sensação, meramente aparente, de que as novas tecnologias proporcionam 

aos principiantes uma poupança de esforço, faz com que muitos jovens desenhado-

res não estejam dispostos ao combate que exige o antigo desenho, ignorando que a 

constatação da dificuldade, a distância entre desejo e realidade é o autêntico terri-

tório da ideia. Não convocar o desenho implica não descriminar as operações que 

ele é capaz de efetuar no projeto e, por fim, não utilizar o seu potencial criativo.”148 

(MOLINA 2005:23) (sublinhados nossos)

"Tenta. Fracassa. Não importa. Tenta outra vez. Fracassa de novo. Fracassa melhor."  

Beckett149 encoraja-nos a transformar em força positiva o sentido pejorativo das ter-

minologias que atrás sublinhámos em Molina. Tal como o terá feito, a seu modo, José 

Pedro Croft (J.P.C.). Ouçamo-lo em entrevista dada a Anabela Mota Ribeiro (A.M.R.):150

A.M.R. Há pouco estava a falar da importância do falhanço...

J.P.C. Isso é uma coisa que adoro!

147 T.L.: “Esta pérdida convierte la práctica conceptual en un territorio académico de formas reduc-

cionistas que no hacen otra cosa que impedir las nuevas articulaciones de los proyectos creativos, 

potenciando sólo los aspetos más unívocos de su linguaje.”

148 T.L.: “La  fascinación por la apariencia de los resultados, por la terminación “profesiomnal” de los 

mismos y por la sensación, sólo aparente, de que las nuevas técnicas proporcionan a los principiantes 

un ahorro de esfuerzo, hace que muchos nuevos dibujantes no estén dispuestos al combate que exige el 

antiguo dibujo, ignorando que la constatación de la dificultad, la distancia entre deseo y realidad es el 

auténtico territorio de la idea. No nombrar los dibujos implica no discriminar las operaciones que ellos 

son capaces de efetuar en el proyecto, y por ende, no utilizar su potencial creativo.”

149 Referimo-nos a Samuel Beckett (1906-1989), escritor e dramaturgo americano.

150 Entrevista por Anabela Mota Ribeiro, revista Público, 22.04.2009.
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A.M.R. “Falhar, falhar sempre, falhar cada vez melhor”, parafraseando o Beckett?

J.P.C. Não podia estar mais de acordo. Num mundo onde é tão importante a 

performance, e ser um sucesso 24 horas por dia, 365 dias por ano, os falhanços são 

a grande alavanca do desenvolvimento. Do desenvolvimento interior e a razão do 

sucesso. É nos falhanços que reconheço as oportunidades e as possibilidades. É nos 

falhanços que faço as importantes descobertas.

Aqui, uma nova precisão se impõe: àquilo que foi dito, acrescente-se que fa-

lhanço e descoberta podem não ser contemporâneos um do outro. No caso de 

Croft, chega mesmo a ocorrer um grande arco temporal entre o erro, o seu reco-

nhecimento e a sua conversão em força motriz para novas descobertas

 “Já me tem acontecido agarrar num desenho [daqueles que “saíram mal” [um 

desenho que angustiou o escultor, de tão “desajeitado” e “banal”] e, em vez de o 

rasgar, voltar a revisitá-lo daí a uns anos e perceber que aquilo que a mão estava 

a fazer eu ainda não tinha mecanismos para perceber.”

Assim, em Croft, o falhanço terá sido prenúncio de mudança e de evolução,  

“prenúncio”, porque só mais tarde o próprio adquiriu pleno reconhecimento do 

erro e pôde dele tirar partido. Ora, sendo este um fenómeno que decorre da rea-

tivação das memórias, é frequente ouvirmos reservas relativamente às operações 

digitais que irremissivelmente as apagam de um só golpe: 

“Nunca uso, por exemplo, o undo, que considero a ferramenta informática mais pe-

rigosa de todas e que é uma coisa que não existe, no desenho analógico. Se eu apago 

a memória, não tenho tempo para tirar partido do erro e para percebê-lo como uma 

vantagem e para resolvê-lo.” – diz-nos a pintora Susana Oliveira em entrevista.151

Perante aquilo que acabámos de descrever, compreendemos que o medo de 

errar tem de se ver progressivamente combatido e superado ao longo das fases 

de formação. Expliquemo-nos melhor olhando para uma cena da aula de desenho 

que todos tão bem conhecemos: quando, mobilizado pelo exercício, o olhar do 

aluno se alinha com o referente, tudo está por acontecer - a folha está em branco.  

151 Entrevista facultada em 30 abril 2013 – Ver anexo C.
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O aluno sente que conhece mal o referente, por um lado, que não compreende ainda 

inteiramente o discurso do professor, por outro. Porém, em vez de “bloquear”, por 

medo de errar, deverá sentir-se motivado a avançar, a lançar-se no desconhecido152. 

Aquilo que queremos, acima de tudo, fazer ver, é que “conhecido” e “desconhe-

cido”, “segurança” e “ insegurança”, sempre se enredam no projeto desenhado que 

está a ser desenvolvido em aula. Decisões de vária ordem (quanto à escala, quanto 

ao tipo de escrita, etc) podem ser previamente alinhavadas, na forma de intenções, 

pelo enunciado que se adiantou ao aluno, mas só se podem ver realmente aferidas 

no próprio fazer. Aspetos vários como a procura das morfologias e dos pesos e 

valores visuais, bem como das devidas hierarquias e proporcionalidades a estabe-

lecer entre eles, vão-se processando num durante sempre tenso, sob a vigilância 

déspota do modelo, sendo, ainda, que todas estas e outras solicitações rivalizam 

pela atenção do executante... em simultâneo. Perante a complexidade do desafio, 

só uma coisa é certa: a de que erros e mais erros se acotovelam no território da 

ação, aguardando por se ver cometidos, detetados, corrigidos...

Frisemos, pois: a adoção de métodos em fases de aprendizagem não impede o 

erro – longe disso - antes lhe dá visibilidade, i. e., confere-lhe um sentido e/ou uma 

localização no processo e/ou no resultado obtido. Dizendo-o de outra maneira: para 

aquilo que mais nos importa, em contexto pedagógico, o erro só se torna consequen-

te, produtivo, na progressão do aluno, se puder ser objetivamente identificado e aferí-

vel; e, em desenho, a aferição do erro só pode fazer-se a partir da relação que as ações 

gráficas estabelecem com o enunciado do exercício – tendo-o por referência. É na 

clareza dessa leitura, na consciência desse diagnóstico, que a aprendizagem se dá. No 

que respeita ao erro, a metodização tem, portanto, esta importante consequência.

4.5.2. Analógico e digital

“Fomos vertebrados na linguagem analógica.” Otl Aïcher di-lo, ainda, de outro modo: 

“O homem é um ser analógico, não digital, se bem que possa fazer uso de tecnolo-

gias digitais.” (AÏCHER 2001:119) Refletindo acerca das conexões cérebro / mão / olho,   

152 Um comportamento do estudante (perante aquilo que ainda-não-sabe) que Donald Schön estuda 

amiudadamente: “O aluno joga-se sem saber o que vai aprender” (SCHÖN 2000:79)
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Aïcher pretende assumidamente “reabilitar” as dimensões sensoriais perante a even-

tual “arrogância” das intelectuais. Lutando contra falsas hierarquias de qualquer na-

tureza, defende a unidade do ver, do pensar e do fazer, dizendo que “o nosso intelecto 

pensa com os nossos olhos” e que, “quando o intelecto pensa só por si, quando digitaliza, 

perdemos de vista o mundo, desaparecem as analogias e as comparações”153 (2001:119), 

desaparecem, diríamos nós, as operações eminentemente intuitivas e criativas. Por 

outro lado, na sua reflexão acerca do nosso “espaço vital construído”, enredando cri-

ticamente as questões do lifestyle, da cultura, dos media, da conceção e da produ-

ção, em design, Aïcher releva a importância das competências práticas no projetar: 

devemos começar por “entender a vida atual como projeto” e, daí, “devemos passar do 

pensar para o fazer e, no fazer, aprender de novo a pensar.”154 (2001:137)

Segundo este designer, a digitalização sempre proclama o geral, tendendo a excluir 

o particular, ou o individual. Então, Aïcher reergue a importância do sujeito, focaliza-o 

como “ponto central do mundo”, mundo que, aliás, não é mais do que... “uma interação 

de sujeitos.”155 (2001:120) Ora, a vida criativa do sujeito, é preciso algo para além da velo-

cidade e da exatidão propiciadas pela técnica e pela ciência, que, não esqueçamos, não 

são mais do que próteses, “sem dúvida úteis, porém próteses.”156 (2001:123)

Em grande consonância para com estas, as palavras de Joaquim Vieira (1995:44) 

vêm colocar o trabalho manual como “reduto da defesa do homem contra sua pró-

pria capacidade criadora de próteses”. Pensando concretamente nas evoluções mais 

recentes dos meios de representação no âmbito do projeto, Vieira vê o exercício 

do desenho manual como eventual “compensação do alargamento do papel das pró-

teses cibernéticas operativas”. (1995:46)

153 T.L.: “El hombre es un ser analógico, no digital, si bien puede hacer uso de técnicas digitales”. 

“Hemos sido vertebrados en un linguaje analógico. Nuestro intelecto piensa con nuestros ojos. Pensar y 

ver son uno y lo mismo. Cuando el intelecto piensa por si sólo, cuando digitaliza, perdemos de vista el 

mundo, desaparecen las analogias y las comparaciones.”

154 T.L.: “Debemos entender la vida atual como proyecto. (...) Debemos passar del pensar al hacer y, en 

el hacer, aprender de nuevo a pensar.”

155 T.L.: “La digitalización proclama lo general en sí.” (...) “El sujeto es el punto central del mundo. (...) El 

mundo es una interaccion de sujetos.”

156 T.L.: “La ciência y la técnica son próteses, sin duda útiles, pero próteses.”
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Também Marina, quando aborda as relações analógico/digital nos empreendi-

mentos da criatividade humana, faz uma afirmação enérgica da subjetividade, sem 

pretender, com isso, rodear o tema das novas tecnologias de uma visão simplista: 

“Não sou suspeito de animosidade pela informática (…) e também não penso que 

o seu progresso tenha de ser forçosamente desumanizador. Digo apenas que, para 

o evitar, devemos saber com precisão qual é o aspeto essencialmente humano da 

inteligência. É necessário conhecer o modo humano de ser sujeito.” (1995:16-17)

Ainda segundo Marina, o modo humano destaca-se do modo maquinal pela 

sua suscetibilidade de base: o homem tem de gerir a sua própria energia, não só 

física e mental,  como psicológica e emocional. Repare-se que 

“não é indiferente que o suporte das operações lógicas seja um cérebro ou uma 

aglomeração de superchips. O ser humano cansa-se, sente dor e prazer, propõe-se 

metas em que claudica ou persevera, tem de gerir as suas limitações e inventar 

novas capacidades, dar atenção ou automatizar, construir a sua inteligência ou 

lidar com o esquecimento”. (MARINA 1995:273-274).

Para a inteligência humana, todas as operações mentais têm, pois, segundo o 

autor, de ser motivadas e orientadas pela autodeterminação do sujeito. 

Canalizemos a última ideia de Marina para o contexto da formação do proje-

tista – já que, para a presente investigação, o problema do ensino sempre se situa 

a montante de todos os outros que possam emergir. Na vida escolar, cada discipli-

na tenta, a seu modo e mediante os seus meios específicos, motivar, intensificar, 

orientar as capacidades de autodeterminação do aluno, procurando levá-lo, mais 

do que a meramente captar as ideias e conceitos inerentes aos desafios propostos, 

a interiorizá-los, a tomá-los como seus.157

Não poderíamos, aqui, estender-nos acerca da vasta e complexa problemática 

que respeita à motivação do aluno. Mas, tendo ela aflorado, tentaremos orientá-la 

157 Tal como dizia, para si mesmo, o discípulo de Effing:  “Para fazer o que Effing me pedia, tinha de 

aprender a manter-me dissociado dele. O mais importante era não me sentir esmagado pelo peso das 

ordens dele, mas transformá-las em algo que eu próprio desejaria fazer.” (Auster, 2000:118). Acres-

centemos, ainda: esta problemática da boa assimilação que o aluno, desejavelmente, fará, dos vários 

conteúdos disciplinares, apropriando-se, por vontade própria (e mesmo por desejo, como veremos) das 

dinâmicas de ação que lhe são sugeridas, é por nós tratada no Capítulo 6.
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para os nossos interesses mais diretos que, no âmago deste capítulo, respeitam, 

como se sabe, à participação da manualidade junto do projetar. 

Façamos, então, em termos interrogativos, emergir a hipótese: será possível 

admitir que, na aprendizagem do projeto, a motivação e o grau de envolvimento 

do aluno se podem ver favorecidas pelo exercício da manualidade, fazendo incre-

mentar os níveis de entendimento e consecução dos problemas colocados? For-

mulando agora outras questões, muito próximas desta: será que o manipular pode 

acrescer algo ao conceptualizar, na aprendizagem do projeto? Trazer-lhe motiva-

ção, enriquecimento ou benefício de alguma ordem? Ou será que devemos, antes, 

ver a aprendizagem do projeto como um treino de natureza abstrata em território, 

também ele, totalmente abstrato?

“Projetar em abstrato” ou “projetar manipulando”? Jane Abercrombie (BROADBENT 

1971), com dupla formação superior, em Biologia e em Arquitetura, constitui uma 

observadora privilegiada das relações entre o pensamento abstrato e as “emoções 

corporais” (na terminologia da autora). Os seus estudos, de natureza concreta e sis-

temática, são desenvolvidos junto de crianças, de grupos de jovens estudantes e de 

profissionais (no caso, do terreno da arquitetura). Abercrombie faz ver que, quando 

uma criança aprende a ler, por exemplo, põe todo o seu corpo em movimento: durante 

a leitura, os olhos e a cabeça movem-se, é claro, mas não menos se movem as pernas, 

os braços e inclusive os dedos dos pés; concentrada no desenvolvimento de processos 

mentais abstratos, igualmente integra nesse esforço diversas sensações e emoções ao 

nível do corpo. Segundo a autora, funções mentais e funções corporais estimulam-se e 

motivam-se mutuamente, sendo por isso verdadeiramente inextrincáveis.

Estes estudos de Abercrombie surgem referenciados por Geoffrey Broadbent 

(1971),158 sustentando as suas dúvidas e interrogações, quando este confronta os mol-

des mais e menos “tradicionais” em que podem operar as metodologias projetuais: 

“Sabemos que o projetista tradicional que tende a trabalhar só com imagens vi-

suais (suscitadas tanto pelos desenhos como pelas maquetes), está exposto ao 

erro, porém também o está quem trata de manobrar somente abstrações mate-

158 Esta obra de Broadbent recolhe as intervenções de diversos participantes (Abercrombie é um deles) 

num Simpósio ocorrido em Inglaterra, em 1967, em torno de Metodologia Projetual em geral, embora 

com destaque para os problemas mais específicos da arquitetura.
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máticas, nas quais a evidência do sentido comum fica submersa numa sucessão 

de processos intelectuais.”159 (BROADBENT 1971:32)

Detetamos, no pensamento do autor, uma posição oscilante entre as duas 

balizas, entre os dois modos de trabalhar.  E uma posição de crítica mordaz, no que 

toca às metodologias de natureza pedagógica, ao constatar uma “moda” emergen-

te nalgumas instituições de ensino do seu tempo, tendente a prescindir da mani-

pulação tridimensional (do recurso às maquetes): “também se torna cada dia mais 

evidente que os estudantes não estão aprendendo o código tridimensional,160 que é o 

seu instrumento-base como arquitetos.”161 (BROADBENT 1971:32) 

Hoje, decorridos mais de quarenta anos sobre estas dúvidas e críticas, confir-

mamos, também nós e também em design, a necessidade de fazer pactuar e equili-

brar os mecanismos da tradição com os da inovação, os primeiros mais conectados 

com o mundo sensorial, os segundos com o mundo da informação em abstrato. 

Se o confirmamos, se o podemos fazer, devemo-lo a numerosos testemunhos di-

retamente extraídos da prática profissional, por um lado, e, por outro, a inúmeros 

contributos de teóricos que, em múltiplas áreas de reflexão, abordaram e caracte-

rizaram o saber de ordem prática, inerente à manualidade, demonstrando-o como 

único e insubstituível. Àqueles que se debruçaram na área do ensino, podemos, 

grosso modo, englobá-los numa linha de pensamento que reprova as instituições 

crentes na omnipresença da racionalidade técnica, cuja origem remonta a John 

Dewey, a Montessori, a Tolstoi, a Froebel, a Pestalozzi,162 e que encontra uma apli-

cação mais recente nos trabalhos de Donald Schön, só para referir um dos casos 

mais amplamente acolhidos no universo do aprender fazendo do projeto. Por outro 

lado, ainda, muitos têm sido, nos últimos anos, os trabalhos de investigação aca-

démica que, de uma forma ou de outra, equacionaram o contributo do desenho 

159 T.L.: “Sabemos que el diseñador ‘tradicional’, que tiende a trabajar solo com imágenes visuales, está 

expuesto a error, pero también lo está quien trata de manejar solamente abstracciones matemáticas, en 

las que la evidencia del sentido comúm queda sumergida en una sucesión de procesos intelectuales.”

160 Não nos pareceu relevante, para aquilo que aqui importa, distinguir a manipulação dos códigos bi e 

tridimensionais, por parte dos projetistas. Fá-lo-emos no próximo subcapítulo.

161 T.L.: “(...) se hace cada dia más evidente que los estudiantes no están aprendiendo el código tridi-

mensional, que es su instrumento base como arquitetos.”

162 Ver Capítulo 2.
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manual no projeto, perante a intensidade do desenvolvimento tecnológico das úl-

timas décadas. No espaço português, a tese de Isabel Rodrigues (2007) é um deles.  

Depois de nos oferecer especificidades acerca de recentes evoluções da tecnologia 

de apoio ao designer, explicitando algumas das novas aplicações para “verificação 

do comportamento dos materiais, simulações de desgaste no uso ou outras, permitindo 

incorporar no modelo tantas ou mais situações do que aquelas que fazem parte do co-

nhecimento empírico do artesão especializado”, Rodrigues não deixa de acrescentar 

que “a criação do conceito”, ou “a sua génese, quase sempre associada ao ato do esquis-

so, continua, essa, sem correspondência no contexto digital.” (RODRIGUES 2007:86-87)  

E Mário Bismarck, por seu turno, numa entrevista dada a Luís Filipe Rodrigues, 

reforça a mesma ideia:

“Ainda estamos no início do desenvolvimento das capacidades potenciadas pelo 

digital, mas o software que neste momento existe replica os comportamentos 

analógicos163– o Photoshop, o Freehand – com as suas ‘paletas tradicionais’. Nes-

te momento, as alterações que o digital trouxe foram ao nível da rapidez da ilus-

tração da imagem e não propriamente da sua conceção; não conheço nenhum 

software que permita fazer esquissos.” (Bismarck apud RODRIGUES 2010:383)

Como compreender, ou mesmo justificar, as afirmações últimas destes dois 

autores? 

Reparemos que, quando se esquissa, as operações intelectuais tendem a fun-

dir-se/confundir-se com as gestuais, numa mesma dinâmica. De lápis na mão,  

163 Ao abordar este mesmo tópico, Eduardo Côrte-Real (entrevista facultada à investigadora em 14 de 

maio de 2013) desenvolve uma argumentação deveras enriquecedora da problemática que temos vindo 

a tratar : “Uma coisa que se tem vindo a verificar acerca do digital é que ele está cada vez mais analógico, 

ou seja, a tecnologia é cada vez menos ostensiva. Um iPad, por hipótese, não é nada ostensivo é, pelo con-

trário, um objeto de interface; a nossa relação com ele – e sobretudo no desenho - é muitas vezes de tipo 

analógico. A pouco e pouco, estes suportes vão aligeirando as diferenças em relação ao papel...  Cá está: 

quando apareceu o autoCAD, as pessoas teclavam e as coisas apareciam; hoje, já ganhámos vantagens 

de tipo evolucionário porque se voltou ao gesto; com as canetinhas, por exemplo, voltou a relação entre 

mãos, cérebro e olhos. Ora, o cérebro é um elemento plástico; se nós temos estes nervos todos nas pontas 

dos dedos, se temos um nervo ótico assim tão denso, é porque as mãos são essenciais ao desenvolvimento 

do cérebro. Portanto, privar das mãos, ou dos gestos, nas fases de formação das pessoas – e sobretudo, 

privá-las de exercitar a chamada motricidade fina, que tem a ver com o apuramento de gestos muitos 

precisos – significa que estamos a atrofiar áreas do nosso cérebro.” (Ver Anexo C)
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o projetista enceta e desenvolve um processo de investigação, ao longo do qual se 

vai contraindo o vasto campo das hipóteses e fixando decisões, por via de uma com-

preensão relacional de todos os fatores em jogo. É este processo relacional e pro-

gressivo de experimentar, descortinar, testar, selecionar, fixar, comandado pelo fazer 

da mão, que tende a ver-se significativamente encurtado quando é transferido para 

a ferramenta informática, não sem importantes consequências – tal como faz ver 

Philip Cabau (2010:31): “Do ponto de vista de quem projeta, o processo de maturação é, 

consequentemente, empobrecido, pois não chega a permitir-se a duração através da qual 

as inscrições (da solução integrada) são fixadas”. Há, pois, numa tal transferência ganhos 

e perdas fáceis de identificar que ainda Cabau refere nos seguintes termos:

“Se, por um lado, com o CAD temos acesso a uma modelação instantânea do 

produto, facilitando operações miméticas, ‘equivalentes’ aos modelos físicos reais 

(tal como a alteração das proporções e a formulação das relações entre o todo e 

as partes do objeto, a manipulação da visualização espacial, etc.), por outro lado, 

o CDA elimina a duração da aprendizagem pessoal do processo.”

Por arrastamento, até o processo que conduz a uma consciência de autoria 

se vê nefastamente afetado: enquanto que, no desenvolvimento dos esquissos ma-

nuais, o projetista se consagra da maneira mais óbvia como pleno sujeito da ação, 

já a introdução (abusiva) do computador pode instituir um “equívoco fundamental”, 

fabricando, no “utilizador-projetista, a ilusão de que a operação está a ser realizada por 

ele mesmo quando, na verdade, essa experimentação coube ao computador.” (2010:31)

Os termos que sublinhámos nos parágrafos anteriores levam-nos a retomar a im-

portância do tempo – no processo de amadurecimento das aprendizagens em geral, bem 

como das aprendizagens específicas do projeto e do desenho – e a reconhecer importan-

tes diferenças no uso da qualidade temporal entre as gerações mais e menos recentes:

“Estamos perante uma geração diferente da nossa – em que eles [os alunos] tanto 

estão aqui como na China, através da internet, tanto estão aqui como estão na 

Austrália, como cinco minutos depois estão em Paris ou noutro site, noutra qualquer 

parte do mundo… mas, na prática, a maioria não tem o hábito de observar com 

rigor o mundo que os rodeia... E este desenho de observação fá-los pensar um pouco 

mais, fá-los conter, estar algum tempo a pensar sobre uma determinada questão.” 
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– diz-nos Judith Gouveia, em entrevista,164 na qualidade de docente de desenho.

O testemunho de grande parte dos “nossos” entrevistados,165 no que respeita 

às diferenças que vem determinar o tempo digital face ao anterior tempo manual, 

nos modos de estar, pensar, fazer, parece-nos sempre redesenhar um mesmo quadro: 

“Os nossos alunos, hoje, são diferentes (…), relacionam-se com o mundo de uma 

maneira diferente, talvez menos tangível, mais virtual. Há um conjunto de coisas 

que não tem matéria que entra por eles dentro e os constrói mentalmente. E nós 

continuamos a exigir que eles desenhem com o carvão em cima de papéis, o pro-

cedimento mecânico e material continua a ser o antigo e não me parece que pos-

sa haver substituto, ou seja, acho que, para observarmos e para lermos qualquer 

fragmento do real, continua a ser obrigatório parar.” (Paulo Pinheiro)166

Num tal quadro, o desenho dir-se-ia atuar em contracorrente, fomentando 

toda uma disponibilidade temporal que logo se traduz em importantes compe-

tências pessoais de interiorização do mundo visivo. Uma disponibilidade temporal 

que transmuta o mero olhar numa disposição reflexiva para ir além das aparências, 

para - como diz Norman Potter -  “escavar abaixo da superfície.”167 (2006:23).

Diz-nos ainda Paulo Pinheiro: “O mundo vai-se alterando, mas há coisas essen-

ciais na nossa relação com o mundo, ligadas ao corpo168 , que não podemos retirar.” 

Aquele outro estar, aquele outro ver, aquele outro fazer provêm, todos eles, 

do tempo ditado pela nossa condição corporal – mais concretamente, ditado pela 

mão… que faz abrandar o próprio pensamento:

“O professor Braizinha, não sendo um homem do desenho, disse-me uma vez que 

o desenho abranda o pensamento. Como se trata de uma ação física e a ação 

mental é mais rápida… o abrandamento pode ser útil!” (Miguel Mira)169

164 Entrevista em 9 abril 2013

165 Ver Anexo C.

166 Entrevista em 12 abril 2013

167 Citamos um dos Princípios Educacionais em Design formalizado por Norman Potter, ao qual já no 

ponto 3.2.1. do capítulo 3. se fez referência.

168 Ver “Uma nota acerca do corpo”, ponto 4.4. do presente capítulo.

169 Entrevista em 6 junho 2013.
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Uma ideia que igualmente encontrámos em Francisco Tiago Paiva,170 ao afirmar 

que as matérias do desenho, no necessário entendimento dos seus processos de cons-

trução, “tomam tempo à mente”. No confronto entre os meios tecnológicos e os tradi-

cionais, ressalta claro, para este autor, que podemos associar o desenho manual a uma 

“apologia da lentidão” – uma lentidão que acarreta, por um lado, com a importante “pos-

sibilidade de estar só” e que se traduz, por outro, numa decisiva “oportunidade para ver.” 

Alguns autores salientam um outro aspeto: a mão incorpora uma dimensão 

táctil muito particular no ato do esquisso. Pallasmaa fala-nos da importância de 

um “contacto cutâneo” que a mão acresce à experiência, de intensidade jamais com-

parável àquela que promove o desenho digital:

“O computador gera uma distância entre o projetista e o objeto, enquanto o dese-

nho manual ou a maquete colocam o designer em contacto cutâneo com o objeto 

ou espaço. Na nossa imaginação, tocamos o objeto de dentro para fora. Mais 

precisamente, o objeto é simultaneamente tomado pela palma da mão e pelo 

cérebro171: estamos dentro e fora dele ao mesmo tempo. O objeto torna-se uma 

extensão, uma parte do corpo do projetista.”172 (PALLASMAA 2009:97)

O autor faz ver que, no nosso meio cultural, o homem comum raramente 

tem consciência do facto de que a experiência do tato é indissociável da da visão; 

no homem-que-desenha, porém, as coisas processam-se diferentemente: a expe-

riência da manualidade pode enriquecê-lo de importantes competências pessoais 

tradutíveis em competências profissionais no âmbito do projeto: 

170 Ouvido de uma comunicação oral do autor, aquando da Conferência Desenho em Questão II, organi-

zada pelo Departamento de Desenho e Educação Visual da FA/UTL no Museu das Janelas Verdes, Lisboa, 

27-28 junho 2012 e subordinada ao tema “Ver e Tempo: Heterocronia do Projecto através do Desenho.”

171 Relativamente a este aspeto, importa apontar aqui uma ligação explícita com a esfera do “nosso” dese-

nho de observação: neste, não imaginamos tocar um objeto imaginário, imaginamos tocar o objeto con-

creto que está diante de nós. Quem diz “tocá-lo”, pode dizer também  “envolvê-lo”, “carregá-lo”, “tomar-lhe 

o peso”… experiências que relatamos em direto quando tratamos os métodos da observação desenhada, 

no rol de procedimentos que vem estimular, não só ideias como sensações, no aluno (ver Capítulo 7).

172 T.L.: “The computer creates a distance between the maker and the object, whereas drawing by hand 

or building a model puts the designer in skin-contact with the object or space. In our imagination, we 

touch the designed object or space from the inside outwards. More precisely, in imagination the object 

is simultaneously held in the palm of the hand and inside the brain: we ar inside and outside of the 

object at the same time. Ultimately the object becomes an extension and part of the designer’s body.”
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“O tato é a componente inconsciente da visão. A experiência táctil oculta é que 

determina as qualidades sensuais do objeto percecionado. É esta ativação da me-

mória e do juízo tácteis que está envolvida no desenhar. (…) E é precisamente esta 

dimensão inconsciente do tato que se vê hoje desastrosamente neglicenciada na 

arquitetura e design de hoje, tendenciosamente visados na exclusividade da ima-

gem, que pode bem divertir o olho mas não assegura um domicílio em contacto 

com os nossos corpos, memórias e sonhos.”173 (PALLASMAA  2009:102)

No trabalho projetual do designer não é, pois, o uso, mas apenas o abuso dos 

meios computorizados que tem de se ver vigiado e controlado. Numa observação 

deveras vigilante e de grande acutilância, Cabau passa a apontar o desenho ma-

nual como podendo constituir, no tempo atual, um agente de “contrapeso” muito 

ativo, na vasta  “cadeia de utensílios de desenho utilizados no Design”. Lembrando 

que é próprio do design solicitar uma “antecipação do produto”, o autor logo passa 

a acrescentar que é precisamente essa “urgência da antecipação”, quando associada 

a uma confiança cega na resposta instantânea do computador, que pode provocar 

uma “assimetria de efeitos imprevisíveis”. Porque, explica-nos:

“em vez da desejada antecipação do produto, é a antecipação da imagem do 

produto que é ‘visualizada’, tendendo a impor-se como uma espécie de figuração 

obsessiva essencial – que obriga à invenção de um contrapeso, uma postura su-

plementar de defesa das liberdades experimentais do desenho no projeto, sem as 

quais não chega a formar-se a consciencialização da importância que os mecanis-

mos da imaginação ali desempenham”. (CABAU 2010:30)

Prolongamos estas ideias com as de Fernando Poeiras: “As irresoluções, con-

dição do dinamismo e experimentação projectual, desaparecem em privilégio das ‘so-

luções programadas’, a seu modo ‘antecipadas’.” (...) “O equilíbrio frágil entre desenho 

e desenhador é tendencialmente substituído pelo excessivo desequilíbrio a favor da 

capacidade do programa.” Poeiras não deixa, porém, de enfatizar:

173 T.L.: “Touch is the unconsciousness of the vision, and this hidden tactile experience determines the 

sensuous qualities of the perceived object. This is the hidden element in touching and the activation of 

tactile judgement and memory that is involved in drawing. (…) It is exactly this unconscious dimen-

sion of touch in vision that is disastrously neglected in today’s visually biased hardedged architecture 

and design. Our architecture may entice and amuse the eye, but it does not provide a domicile for the 

touch of our bodies, memories and dreams.”
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“Não cremos existir nenhuma fatalidade nas ferramentas informáticas, ou nos pro-

gramas de desenho, apenas, talvez por enquanto, não conhecemos as suas condições 

de experimentação, ou será um meio para qualquer outra forma (radicalmente dife-

rente) de compreender e imaginar distinta de desenhar.” (POEIRAS 2006:45, nota 141)

Partilhando destas convicções, mais não defendemos, em suma, do que uma boa 

conjugação dos meios manuais/digitais, no projeto. Retomemos, a propósito, Isabel  

Rodrigues (2007), que, sustentando o mesmo, vem tocar, ainda, num ponto para nós 

nevrálgico – o da importância do desenho de observação na formação do projetista: 

“Consolidar a educação visual, tomando como ponto de partida o exercício regular da ob-

servação, continua a revelar-se uma aprendizagem insubstituível, até à data, por qualquer 

novidade que as novas tecnologias possam introduzir.” (2007:87) (sublinhados nossos)

Surge a propósito referenciar James Richards, arquiteto, paisagista, escritor e 

consultor de design urbano em Fort Worth, Texas, EUA, também ele defendendo, 

nos seus próprios termos, a aprendizagem insubstituível da observação desenha-

da e o seu exercício regular... nos chamados diários gráficos. Para nós, Richards 

serve-nos como o testemunho diretamente extraído da prática profissional que 

faltava encontrar para exemplo. A conferência que deu em Lisboa, aquando do 

2º Simpósio Internacional dos Urban Sketchers, em julho de 2011, incidindo sobre 

as relações manual/digital no projeto, vem testemunhar o fenómeno daquilo que 

o autor diz ser um autêntico “Renascimento” do desenho à mão livre, nos dias 

que correm. A título de exemplo, informa-nos de que, para o filme Monsters, Inc.,  

a equipa de Jessup [Harley Jessup, realizador nos estúdios da Pixar] criou mais de 

43.000 guiões gráficos desenhados à mão para conceber a história, desenvolvê-la 

e orientar a animação computorizada. E acentua: 

“Neste que é o mais tecnologicamente sofisticado dos meios, o equilíbrio entre 

desenho manual e tecnologia digital, em que se explora um e outro pelas suas 

potencialidades singulares, é o fator que propicia a magia.” (RICHARDS 2012:15)

Das palavras supra depreendemos que os esboços manuais, na sua velocidade 

e fluidez orgânicas, assumem um pacto funcional (apetece dizer natural...) com 

as composições digitais estilizadas, no processo de tornar substantiva a visão do 

realizador do filme. A indústria cinematográfica parece-nos constituir um exem-
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plo particularmente elucidativo da relação de positiva complementaridade que 

os meios manuais e digitais podem estabelecer entre si, mas a constatação, como 

sabemos, pode estender-se a todas as áreas da criatividade em design. 

Numerosas instituições de ensino de design reconhecem, nos seus progra-

mas, aquilo que acabámos de dizer – i. e., que o design extrai mais-valias de ambas 

as vertentes:174 de um lado, preocupando-se em desenvolver, no aluno, a perícia e a 

fluência em representação digital; do outro, não abdicando de trabalhar a afinação 

dos mecanismos percetivos e a gestão das ideias visuais em desenhos realizados à 

mão. As duas motivações são, pois, tidas como essenciais à formação do designer. 

Molina (2005) é ainda mais enfático, afirmando que é hoje impossível conduzir um 

processo pedagógico que possa manter-se “descontaminado” das duas experiências.  

Devemos, pois, compreender que “o importante não é voltar a uma idade de ouro 

inexistente, mas sim ter consciência de que é possível nomear essas operações [Molina 

refere-se às operações projetuais] a partir de ambos os sistemas.”175 (MOLINA 2005:24) 

(sublinhados nossos)

4.5.3. O binómio novo/velho no quotidiano profissional - 

manipulação bi e tridimensional 

Mesmo que constatemos, e cada vez mais, no trabalho dos projetistas, essa rela-

ção de positiva complementaridade entre os velhos meios tradicionais e os novos 

meios tecnológicos, podemos formular, ainda com pertinência, a questão: Será 

que, uma vez inquiridos, os próprios profissionais nos ofereceriam uma visão uni-

forme acerca do tópico em título? Suspeitamos que não...

Comecemos pela tradicional manipulação tridimensional dos problemas do 

projeto, fazendo uma breve referência às maquetes. A realização, à mão, destes 

modelos físicos, durante o processo de conceção em design é, por vezes e ainda 

hoje, considerada um procedimento “menos nobre” do que o do desenho – sendo 

que tal preconceito possui claras raízes históricas. Lembremos que a separação 

174 Ver tópico 3.3 do capítulo 3.

175 T.L.: “Es ya imposible iniciar un processo que pueda mantenerse incontaminado de ambas experien-

cias; lo importante no es volver a una edad de oro inexistente, sino tener conciencia de que es posible 

nombrar esas operaciones desde ambos sistemas.”
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entre conceção e execução que marca todo o modo atual de produção, remonta 

ao Renascimento: as realizações artísticas de então (fundamentalmente no cam-

po da arquitetura e das artes nela aplicadas), cada vez mais ambiciosas em di-

mensão e complexidade, determinaram, nesse período, metodologias de rutura 

para com as da tradição medieval, estratificando tarefas e ditando hierarquias de 

ordem social para com os profissionais envolvidos. A conotação positiva passou, 

então, para o lado do desenho, visto como competência mais intelectual-menos 

manual do que a construção de modelos a três dimensões. Porém, as conotações, 

hoje e sempre, oscilam, e a verdade é que muitos projetistas dos nossos dias não 

dispensam, de todo, o complemento da manipulação tridimensional, chegando 

até a assumir preferi-la ao desenho:

“O desenho é a formalização do pensamento, porém mais eficaz ainda é 

usar a verificação tridimensional como desenvolvimento do pensamento.(...)  

A maquete é para nós, um modo de ‘desenhar’ extraordinário”.176

Quanto aos recursos a duas dimensões: tal como ocorre com as maquetes, o 

que sempre parece constatar-se é que esta outra prática constitui uma livre op-

ção por parte de cada projetista, que a proporcionará e caracterizará em termos 

definitivamente subjetivos. O maior ou menor reconhecimento acerca da funcio-

nalidade e da expressividade do desenho manual, no contributo que presta ao 

projeto, de acordo com convicções do foro pessoal ou coletivo, varia, pois, signi-

ficativamente, quer façamos uma leitura sincrónica, quer diacrónica, da questão.  

A título genérico, pensemos nos projetos expressionistas, valorizando inten-

samente o croquis e, do outro lado, nos minimalistas, que praticamente o dis-

pensam. Lembremos Frank Lloyd Wright que o adota, mas com reserva (esquis-

sar sim, mas só depois do conceito estar firmemente estabelecido na mente).  

Ou Adolf Loos que vê o desenho como pura superficialidade, “vaidade”177 que se 

treina nas Escolas e que  dissocia o arquiteto da realidade da construção em obra. 

176 T.L.: “Il disegno è la formalizzazioni del pensiero, però un modo più efficace è quello di usar la verifi-

ca tridimensionale como sviluppo del pensiero.(...) Il modelo è per noi un modo di ‘disegnare’ straordi-

nario.” BELLINI, Mario, Entrevista em Piero Polato, Il modelo nel design, Hoepli, Milão, 1991, p. 43, apud 

I. D. Rodrigues, obra citada, 2007, p. 134.
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Ou, ainda, a posição (em tudo contrária) de Le Corbusier, vendo no desenho sem-

pre conexão - e nunca cisão - entre o projetista e a realidade.

A fim de conseguirmos uma abordagem mais concreta, pareceu-nos de inte-

resse aflorar este ponto (o do contributo do desenho manual no projeto) no con-

texto da atualidade portuguesa e especificamente em design, pelo que novamente 

referenciamos o trabalho de Isabel Rodrigues (2007) que assume pretender “analisar 

as interferências do desenho no Design fora do contexto vago do discurso generalista ou 

ainda como alternativa a uma excessiva teorização conceptual”, adotando por isso o 

modo de investigação de Estudo de Casos. Para tal, a investigadora seleciona quatro 

autores que, no seu entender, asseguram de modo exemplar “uma cobertura dos 

principais temas de debate no atual panorama do Design” (Rodrigues, 2007:10) - são eles 

J. Pacheco, M. Arruda, J. Viana e R. Faria. Num determinado momento das suas Con-

clusões, Rodrigues vai de encontro às afirmações genéricas que proferimos atrás:

“Com diferentes atitudes face ao trabalho que elaboram, os autores que estudá-

mos revelam-nos que as pontes entre desenho e design são maleáveis e podem ser 

trabalhadas segundo diversas orientações. Apesar da existência de uma matriz 

comum, a natureza do projeto desenvolve-se em proximidade com as estratégias 

gráficas que  o autor convoca para o plano de ação criativa”. (RODRIGUES 2007:202) 

(sublinhados nossos)

Compreender os meios e os processos do design de hoje não é possível sem 

atender ao percurso herdado. Pensar, portanto, o design como “profissão da atualida-

de mas com fortes referências históricas” leva-nos, (continuando a seguir Rodrigues),  

a reconhecer os seus “ fundamentos” na figura distante, mas de complexidade de-

cisiva, do artista renascentista, à qual já fizemos referência um pouco atrás. Com 

o termo complexidade, colocamos agora em evidência que tal figura resultou de 

uma peculiar dinâmica social de inovação/recombinação de posturas e de ativida-

des, que a levou a “congregar”, no seu seio, “a experiência prática do fazer, herdada 

177 A aprendizagem que decorre da visita às oficinas e que se consagra no conhecimento dos materiais 

e das técnicas é, segundo Loos, bem mais essencial, para um jovem arquiteto em formação, do que o 

culto do desenho. Neste contraponto, o desenho é visto como mera agilidade que o estudante treina 

nas escolas, a fim de servir a sua “nervosa vaidade” de futuro arquiteto, pretexto de (falsa) superiorida-

de sobre o artesão. Tais ideias surgem expressas no escrito “Architektur” de 1908, que passa a integrar a 

consagrada obra de 1910, Ornamento y delito y otros escritos (LOOS 1980:222).
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do modo medieval de produção, com a sofisticação de uma conceção intelectual e 

humanista de projeto.” (RODRIGUES 2007:133). A partir deste retrato, que nos repõe 

as práticas fundamentais herdadas pelo design ainda hoje subjacentes ao modus 

operandis oficina-atelier, acrescentaríamos que se desdobram e se revelam abertos, 

para cada designer, os espaços infinitos das  preferências e escolhas subjetivas.

Apontámos atrás178 que o design é, por definição, ato de rutura para com a 

realidade natural, social, cultural. Tal não significa, porém, que as capacidades in-

ventivas desta profissão tenham por alvo uma eliminação constante e indiscrimina-

da dos velhos materiais e meios do passado; alvejarão, sim, uma sua transformação, 

uma sua atualização, adaptativas das novas exigências sociais e fá-lo-ão mediante 

operações várias de agregação, de enxerto, de recombinação dos materiais cog-

nitivos anteriores – tal como nos descreveu Fernando Gil e sugeriu Paul Klee.179  

Na verdade, supor que os modos de agir e pensar tradicionais devem ver-se pura e 

simplesmente erradicados das práticas do presente, sempre que emergem inova-

ções, não pode deixar de ser uma visão precipitada e simplista, até porque nunca 

nenhum novo sistema vem cobrir os mesmos limites do anterior, qualquer que seja 

o campo do conhecimento. Assim diz Molina reencaminhando-nos para o desenho:

“Ainda que baseadas (o autor refere-se às novas tecnologias) mais nas operações do 

que nos conceitos, o seu apport expandiu notavelmente a sua terminologia e abriu 

campos de relações entre estas operações que seriam impensáveis até há poucos 

anos; porém, nenhum sistema cobre os mesmos limites do anterior. O desenho 'feito 

à mão' (...) é um campo único e irrepetível e potencia a partir dos seus limites um 

conjunto de experiências que é impossível reconhecer nos novos sistemas.”180 (2005:24)

Na constante redefinição de limites que, ao longo dos tempos, vão propondo, 

para si próprias, as atividades projetuais e/ou artísticas, Molina refere uma notável 

178 Apoiados pelas palavras de G. Argan, no ponto 3.5.1. do capítulo 3.

179 Autores que referenciámos no ponto 3.6. do capítulo 3.

180 T.L.: “Aunque basadas más en las operaciones que en los conceptos, su aportación ha ensanchado no-

tablemente nuestra terminologia y ha abierto campos de relación de estas operaciones que sólo hace unos 

años eran impensables; pero, ningún sistema cubre los mismos limites que el anterior. El dibujo “hecho a 

mano” del que hemos recogido la mayor parte de sus nombres es un campo único e irrepetible, y potencia 

desde sus limites un conjunto de experiencias que es imposible reconocer en los nuevos sistemas.”
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expansão ao nível da terminologia que lhes serve de suporte e acompanhamento. Su-

bentenda-se daqui que, na permanente ação de atualização/recombinação dos “no-

vos” com “velhos” materiais cognitivos que desenvolve o artista e/ou o projetista, não 

deveremos esquecer de ver integrado o processo nominal. Centremo-nos, pois, de 

seguida, na importância da palavra, na estreita relação que mantém com a ideia, por 

um lado, e com a mão, por outro, ao longo dos itinerários que nos inventa o desenho.

4.6. DA IMPOSSÍVEL VIAGEM À VIAGEM DO DESENHO

Uma vez tocado pelo utensílio do desenho, o vazio da folha perde o anonimato 

e transforma-se em espaço. Dito de outro modo : com o primeiro toque, os dois 

componentes do binómio fundamental figura/fundo conferem-se mútua existên-

cia, mútua identidade, em simultâneo e de instantâneo. A viagem do desenho ar-

ranca. O  dúctil jogo gráfico-plástico fica potencialmente aberto a inúmeros pro-

pósitos, a um sem-fim de projetos. 

J. Molina (2005:16-17)181 chama ao vazio inicial um “não-lugar”, “uma primeira 

brancura” que “não é, sequer, fundo de imagem, mas sim puro nada fundacional”. G. 

Collier (1985:11), por seu turno, trabalha outros conceitos dentro da mesma imagem:

“A página em branco, por si só, não determina uma situação de figura-fundo. Mas 

marque-se a página, seja de que maneira for, e essa dualidade visual surge de ime-

diato. (...) Uma vez presente, a figura automaticamente define divisões espaciais da 

página, fazendo com que o fundo assuma a sua própria forma”.

O “ fundo” passa a ser, nas suas palavras, “espaço que adquiriu forma.”182 Ao ad-

quirirem forma – tanto a figura como o fundo - adquirem também as propriedades 

a ela inerentes, derivadas de fatores dimensionais, direcionais e de valores sugesti-

181 T.L.: “El dibujo avanza desde la nebulosa blanca como un auténtico big-bang creador, como en el texto 

bíblico, si utilizamos con más precisión una de sus encarnacioes en su función precisa, actúa aqui como la 

operación que hace visible lo invisible, la que formaliza la idea desde la nada indecisa de esa primera blancu-

ra, que todavia no es ni siquiera fondo de imagen sino puro nada fundacional.”

182 T.L.: “The blank page does not present a figure-ground situation. But mark it in any way and such a 

visual duality is created. (...) By its presence, the figure automatically creates definitive spacial divisions 

which cause the ground to take on its own shape. Ground is therefore shaped space."
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vos de matéria e de luz que possam caracterizá-los a ambos e que, sendo inicial-

mente pertenças do desenho, logo se prestam à extrapolação para quaisquer ou-

tros domínios da comunicação visual. Como afirma Colin-Eisler, citado por Collier:  

“Com um simples toque inicial, a luz vê-se separada da escuridão, e o espaço e a escala 

são evocados a partir do vazio. Este ato gráfico realizado pela caneta, pelo lápis ou pelo 

pincel, subjaz a todas as artes e é  partir dele que todo o resto flui.” (COLLIER 1985:13)183 

Na aula de desenho, como lidar com as “trevas brancas”, com o “não-lugar” do 

papel (termos de Molina, lembremos) ? O professor propõe a viagem. Mas que 

sabem ambos, professor e aluno, do caminho e do destino ?

Um espaço que não pode definir-se nem como identitário nem como rela-

cional definirá um não-lugar – diz Marc Augé. Se assim é para a folha em branco, 

como (acima) o assumiu Molina, perguntemo-nos : como é possível a viagem se o 

lugar não existe ? A verdade é que  a situação evolui assim que a primeira linha é 

lançada e vai ocorrendo o preenchimento da folha. No modo sinuoso, contraditó-

rio, que é próprio da aventura do desenho, vai-se formando um cenário instável, de 

destino incerto, mas já de natureza relacional e já pontuado por marcas identitá-

rias, no qual as palavras de Augé (2005) podem não só continuar a ver-se aplicadas, 

como constituir-se esclarecedoras :

“Passa-se com o não-lugar a mesma coisa que com o lugar: nunca existe sob uma 

forma pura; neles, os lugares recompõem-se; reconstituem-se neles relações. (...)  

O lugar e o não-lugar são antes polaridades fugidias: o primeiro nunca é completa-

mente apagado, e o segundo nunca se consuma totalmente – palimpsestos nos quais 

se reinscreve sem cessar o jogo misto da identidade e da relação.” (AUGÉ 2005:68)

Saber para onde vamos, ao certo, quando damos início ao traçado, é, pois, im-

possível. Mas é-nos possível, isso sim, construir uma perceção da plataforma onde 

estamos e, daí, esboçar uma ou várias interrogações capazes de enlear o sujeito 

com uma  intenção de procura, despoletando um arranque para a ação. A palavra 

será, para tal, o grande recurso; só ela poderá conter/revelar o sentido dos gestos 

183 T.L.: “With a single stroke, light is separated from dark, and space and scale are evoked from a void. 

In the beginning of all the arts lies this graphic art by pen, brush or chisel with which, and from which, 

all else flows”.
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do desenho, conferir-lhes/descobrir-lhes uma intencionalidade. Conectando, na 

aula,  a visão do professor com a do aluno, a palavra articulará também reflexão 

com ação -  ideia com olho, mão e grafismo. Porque, decerto, nem tudo é gratuito, 

mesmo quando admitimos as participações incontornáveis da irracionalidade, do 

indizível e do acaso na fabricação de um desenho.

Por isso, frisemos: tanto sob forma afirmativa quanto interrogativa, a palavra é 

– não pode deixar de o ser -  o elemento genético e estruturante de toda e qualquer 

metodologia que queiramos ver aplicada ao ensino do desenho em design e por isso 

é fundamental que nos detenhamos minimamente na problemática que envolve.

4.7. DESENHO E PALAVRA. PROJETO E PALAVRA. PALAVRA E AÇÃO

4.7.1. Sermos incapazes/capazes de nomear

Acabamos de encetar uma problemática que, com frequência, determina exacer-

badas posições – como, por exemplo, aquela que toma René Huyghe (1994:9-10).  

“A vista não tem de cuidar das palavras”, diz-nos. A ideia artística, em vez de se deixar 

contagiar por “ecos” do pensamento enraizado/estereotipado e de se expressar por 

via de “vegetações luxuriantes de paráfrases” tem, antes, de fazer aderir a palavra aos 

fatos visivos, à experiência da observação direta – continua o mesmo autor. Como 

“ fonte original” - esclarece ainda Huyghe - a observação (desenhada ou pintada) não 

deve jamais ver o seu espaço de ação invadido pela palavra inapropriada, abusiva, 

excessiva. Compreendemos claramente que a afirmação da primeira citação, longe 

de ser gratuita ou tampouco radical, expressa, sim, uma rejeição de um certo tipo de 

intromissão de um certo tipo de palavras, nas atividades criativas da visão.184

184 Reportamo-nos a posições que devemos contextualizar na segunda metade do século XIX em dian-

te: as artes plásticas reivindicam, finalmente, a sua emancipação do literatismo (o termo que Cézanne 

usara), rejeitando a intromissão abusiva dos conteúdos narrativos e glorificando os sensoriais. Parado-

xalmente, podemos encontrar a mesma ideia, expressa pela própria literatura, em Alberto Caeiro ou em 

Fernando Pessoa homónimo. Lembremos aqui, do primeiro, um momento da poesia “Não basta abrir a 

janela”: “Não é bastante não ser cego  Para ver as árvores e as flores.  É preciso também não ter filosofia 

nenhuma. Com filosofia não há árvores: há ideias apenas”. E, do segundo, um verso da poesia “Liberda-

de”: “O sol doira sem literatura”.
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Surge a propósito referir João Queiroz (Lisboa, 1957)185 que, ao falar-nos do seu 

trabalho desenhado, aborda, também ele, o tópico da relação entre desenho e escri-

ta, podendo as suas afirmações ver-se enquadradas por esta linha de pensamento. 

Plenamente autónomo do exercício da escrita - diz-nos - o desenho traz consigo a 

promessa de novas revelações e novas objetualizações. “Somos capazes de constituir 

novos objetos com o nosso olhar” – afirma Queiroz. O tema, paisagem ou outro, surge, 

neste propósito, como pretexto e como conteúdo para problematização: olhá-lo, sem 

literatura, por um lado, e sem preconceitos, por outro, é, na terminologia de Queiroz, 

“livrarmo-nos das escolhas ideológicas”, das “hierarquias” e das “ordenações” já conhecidas 

e estabelecidas. “Descomprometido”, assim, o tema... pode, então, o olhar, escolher. 

Alinhemos com estas ideias a posição de D. Dondis (1974) e a de M. Sausmarez 

(1986), na medida em que também estes autores rejeitam, por um lado, “o exces-

so de definições” (DONDIS 1974:15) em torno do conhecimento visual e, por outro, 

a suposição  de que este possa requerer a companhia de um qualquer tipo de 

“ linguagem elevada”, semelhante àquela que cultivam “os romances e os poemas”. 

Em alternativa, defendem, isso sim, a utilização de uma linguagem verbal “clara, 

compreensível, de grafia correta e sintaxe bem articulada” (DONDIS 1974:16) que possa 

constituir-se numa ferramenta eficaz na apreciação crítica das imagens, sem se 

lhes sobrepor. Porque devemos, a todo o custo, entender que “a arte visual depende 

do uso expressivo e construtivo dos fenómenos específicos da visão, sendo as possíveis 

associações literárias ou outras, essencialmente auxiliares”. (SAUSMAREZ 1986:14)

A verdade é que podemos encontrar, em torno deste problema, inúmeros 

contributos, das áreas práticas e das teóricas, comprovando que a relação que as 

artes visuais têm vindo a manter com a palavra, ao longo da História, nem sempre 

se tem vindo a revelar pacífica. Muitos artistas e/ou projetistas,  quando interro-

gados acerca daquilo que fazem, do porquê ao como, assumem uma dificuldade 

ou mesmo uma impossibilidade de verbalização, sem que isso signifique, de todo, 

uma limitação ou uma frustração. A nós, que questionamos aqui a pertinência e 

eficácia dos métodos de ensino, quão facilitador seria (mas quão desinteressante, 

185 Referimo-nos à comunicação do pintor, subordinada ao título “Desenho e Paisagem”, numa Aula 

Aberta que funcionou igualmente como Ação de Formação para alguns dos participantes, entre os 

quais se contava a presente investigadora (Escola Artística António Arroio, Lisboa, 24 de outubro a 28 

de novembro de 2012).
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também) encontrar, no exemplo de profissionais de reconhecido mérito, a revela-

ção de métodos de trabalho definitivamente bons e seguros,  suscetíveis de verba-

lização, cientifização, imitação e intemporal  universalização! 

Sabemos que alguns investigadores da área da psicologia como Levin, Purcell e 

Wang, pelos anos 60 e 70, (BROADBENT 1976:36-39), desenvolveram estudos centrados 

nas  capacidades de decisão e nos métodos de trabalho de múltiplos projetistas sem 

que, porém, o material daí extraído fosse suscetível de generalização. Sem dúvida, 

havendo algo em comum entre alguns dos procedimentos adotados, foi possível abs-

trair – a partir das explicações dos próprios projetistas – as formas de pensamento 

que terão sido postas em prática. Mas não há que pretender que um tal processo de 

verbalização (operado tanto pelos projetistas quanto pelos teóricos) constitua uma 

abordagem científica conseguida, com conclusões conducentes a aplicações. Para as 

exigências de objetividade e de generalização da ciência, a introspeção que um indi-

víduo pode fazer de si próprio constitui uma via extremamente insegura de analisar 

qualquer processo projetual – como alerta Broadbent, autor daquelas informações. 

No extremo, tomemos o exemplo de Henry Moore, referindo-se ao processo de ela-

boração das suas esculturas: “Trata-se de algo parecido com o andar de bicicleta: se paro 

para pensar como o faço, deixo imediatamente de o fazer”. (apud BROADBENT 1976:36)

O efeito imobilizante que Moore aponta no pensar e/ou no nomear é também 

referido por Molina (2005:77) relativamente ao desenhar, como se as duas opera-

ções – a de riscar  e a de pensar – “aparentassem construir-se de materiais diferentes” 

e, assim,  a passagem da ação à reflexão contivesse um qualquer “ fator paralisante”. 

Focando o abismo entre a palavra e o grafismo, vemos surgir termos como mate-

riais diferentes, domínios diferentes, propriedades diferentes... se passarmos da voz 

de Molina para a de António Carneiro (2002:15): “O comentário verbal não pertence 

ao mesmo domínio de sentido do desenho”, já que  “as propriedades dos dois espaços, 

o linguístico e o plástico, são muito diferentes”. No entanto, ambos os autores, ao 

prosseguirem, observam o outro lado da moeda. Carneiro: “Todavia, ao refletirmos 

verbalmente sobre os processos do desenho, podemos abrir o campo da nossa com-

preensão para a multiplicidade de formas que este pode assumir” (2002:15). Ora essa 

abertura ao entendimento, por via da reflexão verbal, é, afinal, fervorosamente 

procurada pelos próprios artistas, como faz ver Molina:
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“O lugar comum que põe em causa a possibilidade de falar do ato criador en-

tra em contradição com a realidade quotidiana na qual os artistas tratam de 

compreender aquilo que fazem mediante a conversa contínua que mantêm com 

aqueles com quem partilham a sua paixão, e com a obsessão por encontrar a pa-

lavra ou o termo que dir-se-ia converter-se na chave do seu problema.” (2005:77)186 

Também Paul Klee (1973:43) refere o caso dos artistas que recorrem à palavra, 

muitas vezes escrita, por genuína necessidade – como Leonardo da Vinci, Phillip 

Otto, Delacroix, Seurat, Van Gogh e outros. Porque será que o fazem? “Para evitar 

mal-entendidos? Para que eles próprios consigam ver com maior clareza, recorrendo a 

um sistema verbal” - responde Klee à pergunta que ele próprio colocara. Este autor  

acrescenta que, através da palavra, “a explicação teórica e a atividade criativa estão 

estreitamente ligadas”. E Molina confirma-o, fazendo ver que toda a história da arte 

- tal como a história da ciência - se mostra, afinal, irremissivelmente “unida aos luga-

res, aos territórios, aos fenómenos que fomos capazes de nomear e aos autores, aos artis-

tas que foram capazes de os desenhar com precisão.” (2005:22)187 (sublinhados nossos). 

Sermos capazes de nomear – eis o grande busílis. A dificuldade inerente à ver-

balização (e, logo, à comunicação) que se verifica de um modo generalizado e em to-

dos os domínios, revela-se particularmente aguda para quem trate de traduzir dados 

visuais para linguagem verbal – não é este o desafio permanente que enfrenta, por 

exemplo, um professor de desenho (e, num outro patamar, o próprio aluno)? Confir-

ma-o, a título de exemplo, no qual este problema é central, a cena criada no romance 

O Palácio da Lua,  de Paul Auster (2000). É aí retratada uma relação mestre/aprendiz 

que a nós, investigadores na área do ensino, tanto importa: um velho cego, mal hu-

morado e autoritário, exige do rapaz que o acompanha uma boa descrição verbal do 

espaço e dos objetos que o povoam e que, ao velho, lhe é impossível ver:

186 T.L.: “El lúgar común por los que algunos, por los que muchos cuestionan la posibilidad de hablar 

del ato creador se contradice con la realidad cotidiana en la que los artistas tratan de comprender 

aquello que realizan mediante la charla continua con aquéllos con los que comparten su pasión, y por la 

obsesión por encontrar la palabra o el término que parece convertir-se en la clave de su problema (...)”

187 T.L.: “La história del arte está también unida a los lugares, a los territórios, a los fenómenos que hemos 

sido capaces de nombrar y a los autores, a los artistas que han sido capaces de dibujarlos con precisión.” 
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“Mal chegávamos lá fora, Effing desatava a espetar o ar com a bengala, pergun-

tando-me em voz altíssima para onde estava ele apontar. Assim que lho dizia, 

insistia para que eu lhe descrevesse o que era. Latões do lixo, montras, portas e 

portais: queria que lhe fizesse sempre uma descrição pormenorizada dessas coisas 

todas e, sempre que eu não conseguia uma frase suficientemente concisa e clara 

que lhe agradasse, explodia de zanga. (...) Que vejo? E, se o vejo, como transformar 

isso em palavras? O mundo entra-nos pelos olhos dentro mas nós só conseguimos 

dar-lhe um sentido quando ele desce até à boca. Dei em verificar que pode ser 

grande essa distância, em compreender quão longe tem uma coisa de viajar até 

conseguir ir de um lado ao outro. Na realidade, essa distância não passava de 

cinco ou seis centímetros, mas tomando em consideração todos os possíveis aci-

dentes e perdas ao longo do percurso, essa distância podia ser tão grande como a 

da Terra à Lua.” (AUSTER 2000:118) 

Ali foi dito que a procura pela palavra certa não ocorre sem “acidentes e perdas”,  

tal é a dificuldade do empreendimento. O que não deixa de ser lamentável, pois 

perder a palavra certa significa, em princípio, perder o significado e, logo, perder 

conhecimento. São, de fato, os significados mediatizados pela palavra que ras-

gam caminhos, ou que tornam os caminhos transitáveis, na expressão de Marina 

(1995:13).  Daí este autor acrescentar que “uma palavra perdida é um acesso perdido 

à realidade. Uma palavra mal definida é um caminho escondido pelo matagal.” 

4.7.2. Verbal e não-verbal - aceder à realidade com um cérebro unitário

“Aceder à realidade”: prolongando a imagem de Marina, diríamos que, no trabalho 

em design, o que prioritariamente nos importa não é a palavra que reconduz à 

palavra, por multiplicação infinita (como na filosofia, na literatura ou na poesia), 

mas a palavra que conduz à ação e se revela útil na abordagem e tratamento dos 

problemas práticos. Até porque aquilo que quotidianamente constatamos é que 

“designação”, “concepção” e “ação” formam entre si naturais elos de ligação durante 

o trabalho do designer, constituindo uma só energia e, por aí, atestando sentido de 

unidade e coerência ao projeto. A reunião das três componentes garante, no de-
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sign, um desempenho que não difere do do engenheiro, no essencial, sem que esta 

afirmação nos pareça estorvar as dimensões imaginativas, igualmente tão caras ao 

designer:

“Em sua situação de construir estradas, o engenheiro civil poderá observar a dre-

nagem, a estabilidade do solo e a facilidade de manutenção e ver os efeitos dife-

renciais que a estrada terá nas economias das cidades que estão ao longo de seu 

percurso. Através de atos complementares de designação e de concepção, o profis-

sional seleciona os fatos aos quais se ater e os organiza, guiado por uma aprecia-

ção da situação que dá a ela coerência e estabelece uma motivação para a ação.”  

(SCHÖN 2008:16) (sublinhados nossos)

Para o designer já profissional, tanto como para o estudante com expectativas 

de vir a sê-lo, estamos empenhados em procurar uma posição conciliadora  do 

pensar com o dizer e com o fazer, sem desperdício da potência de qualquer destas 

três forças. Ou com um mínimo de desperdício. Na pedagogia do design, esta é 

questão vital e fortemente afetada, também, à aula de desenho. Arnheim (refe-

rindo-se às artes visuais  em geral), assinala os frágeis limites de um tal equilíbrio :

“Seria um prejuízo afirmar que a análise verbal paralisa a criação e compreensão 

intuitivas. Mas também nisto há um núcleo de verdade. A história do passado e a 

experiência do presente oferecem numerosos exemplos da destruição acarretada 

por fórmulas e receitas. Porém, deveremos concluir que nas artes há de ficar em 

suspenso uma potência da mente para que outra possa funcionar?  (...) O delicado 

equilíbrio de todas as potências de uma pessoa, o único que lhe permite viver plena-

mente e trabalhar bem, vê-se  alterado não só quando o intelecto interfere na intui-

ção, mas também quando a sensação desaloja o raciocínio.” (ARNHEIM 1983:15)188

188 T.L.: “Otro prejuicio sería el que afirma que el análisis verbal paraliza la creación y comprnsión 

intuitivas. También en esto hay un núcleo de verdad. La historia del pasado y la experiencia del pre-

sente ofrecen numerosos ejemplos de la destrucción acarreada por fórmulas y recetas. Pero, ?hemos 

de concluir que en las artes ha de quedar en suspenso una potencia de la mente para que otra pueda 

funcionar? (...) El delicado equilibrio de todas las potencias de una persona, lo unico que le pemite vivir 

plenamente y trabajar bien, queda alterado no sólo cuando el intelecto interfiere en la intuicíon, sino 

igualmente cuando la sensación desaloja al raciocinio.” 
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Que palavra estamos então a defender? 

Decerto que não a das “fórmulas” e “receitas”. Logo adiante, sob o título Limites 

da Palavra – Fórmula e Experiência, prosseguimos com este tópico, mas não sem 

antes nos determos um pouco sobre a interrogação de Arnheim – deveremos con-

cluir que, nas artes, há de ficar suspensa uma potência da mente, para que outra 

possa funcionar?

Responderíamos com um “sim” provisório, já que as duas potências referidas 

por Arnheim possuem, de fato, uma origem fisiológica. Sabemos, hoje, por desco-

bertas avançadas pelas neurociências, que as duas tendências intelectuais de senti-

do oposto - uma no sentido da racionalidade verbalizada e outra no sentido da ir-

racionalidade silenciosa - são oriundas de funções cerebrais também elas distintas. 

Sabemos que os dois hemisférios do cérebro utilizam a sua mútua independência 

funcional a favor de uma efetiva especialização, em cada um dos segmentos, que 

um cérebro “unitário” não conseguiria otimizar. E, “sim”, nas diferentes atividades 

humanas veem-se alternadas as dominâncias de uma sobre a outra. 

Betty Edwards (1993) é uma das autoras a integrar no presente estudo, pelo 

modo como se interessou por descobrir como a bilateralidade cerebral se relacio-

nava com as atividades artísticas. Desde que Edwards se iniciou como professora 

de desenho que lhe intrigou o facto deste se revelar uma prática de tão difícil 

aquisição para grande maioria dos seus alunos. A intriga veio a ganhar suficiente 

consistência para se tornar uma questão de investigação mobilizadora do seu tra-

balho de doutoramento. Aí, foi decisivo o facto de Edwards tomar contacto com 

as descobertas realizadas pela equipa de Roger W. Sperry, do Californian Institute 

of Technology, nos anos 50 e 60. Ao perceber que também a atividade do dese-

nho solicitava participações distintas das duas áreas cerebrais, descobriu ainda que 

uma dominância “abusiva” do hemisfério esquerdo (também dito modo verbal e 

analítico) sobre o direito (também dito modo espacial e global) podia explicar mui-

tos dos fracassos ocorridos no trabalho dos alunos.

A autora formulou, para efeitos de investigação, um princípio base – o de que 

é possível aprender a desenhar adotando uma nova maneira de ver, isto é, fazen-

do apelo às funções específicas do hemisfério direito do cérebro, e daí passou a 

estabelecer todo um conjunto de exercícios gráficos que constituem a publicação 
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consultada. Diz, da sua própria obra, que é distinta dos outros manuais “na sua 

orientação única de fazer o aluno aceder a faculdades que, afinal, já possui e que sim-

plesmente esperam por ser libertadas”. (EDWARDS 1993:6)189

E decerto que terão sido únicos e consequentes,  os métodos de Edwards, 

neste seu intuito, mas, evidentemente, parciais no modo como chegam a substi-

tuir todo e qualquer esforço de conceptualização por pura e simples mecanização. 

Perigosos? Só se forem tidos à letra, como modelos absolutos e não como pon-

tuais momentos de inequívoca eficácia no combate à inibição e ao preconceito 

- meros momentos, afinal, entre tantos outros possíveis, das experiências faculta-

das ao formando.

As palavras de Molina (2003:33), aludindo aos métodos de Edwards, são alta-

mente esclarecedoras:

“O efeito é espetacular, é a alternativa à proposta Kodak de que ‘todos podemos foto-

grafar’, neste caso desenhar facilmente, e representa um perigoso treino ‘anticonceptual’. 

(...) Sem dúvida, porém, um bom método se for entendido num sentido mais amplo, 

como um contrapeso de alerta contra o perigo que, por outro lado, impõem as práticas 

esquemáticas do sistema ‘estético’, baseadas em predeterminações formais”.190

Diremos então que, à necessidade imperativa de controlar os abusos da racio-

nalidade contrapomos, nós, (tal como Arnheim procurando “o delicado equilíbrio 

das faculdades”), a importância de considerar também a sua contrária. Defende-

mos, assim, que as metodologias do desenho, conscientes das distintas vocações 

dos dois hemisférios, podem e devem incrementar, junto dos estudantes, expe-

riências articuladas em regime de contraponto e de complementaridade, no que 

toca às estimulações cerebrais do pensamento visual. Assim, um determinado 

método de representação pode, por exemplo, suscitar dominantemente a síntese, 

189 T.L.: “The approach of this book is different from other drawing instructions books in that the exer-

cises are aimed at opening access to skills you already have but are simply waiting to be released.”

190 T.L.: “El efecto es espetacular, es la alternativa a la propuesta de Kodak ‘ de que todos podemos 

fotografiar’, en este caso dibujar facilmente, y representa un peligroso adiestramiento ‘anticonceptual’. 

(...) Sin embargo, es un buen método si se entende en un sentido más amplio, como um contrapeso de 

alerta frente a la pereza, que por otro lado imponem las prácticas esquemáticas del sistema ‘estético’, 

basadas en predeterminaciones formales de reconocimiento prévio.”



163

M
an

ua
l, 

V
er

ba
l, 

V
is

ua
l  

 C
A

PÍ
T

U
LO

 4
   

outro a análise, apoiando-se, qualquer um deles, em gestualidades e procedimen-

tos convenientes – ações muito rápidas cedendo lugar a muito lentas; exercícios 

executados com a mão direita alternados com os da mão esquerda; desenhos de 

observação de modelos olhando/não olhando, simultaneamente, para o papel; re-

presentações exclusivas dos “cheios” seguidas das dos “vazios”; representações por 

observação direta ou de memória,... e por aí fora. E a palavra pedagógica deverá 

buscar expressões de ajuste, eficazes, a todos esses diferentes modos – muitas ve-

zes tendo de inventar novas associações e aplicações para os termos da linguagem 

verbal corrente, enviezando-os para as solicitações de cada exercício. 

Tudo isto poderá ter o seu quê de óbvio. Já menos óbvias serão as questões do do-

seamento, da motivação e dos modos de articulação entre as diversas experiências, na 

vida temporal da disciplina, problema que, em último, cabe à sensibilidade profissional 

de cada docente gerir. Porque, como se sabe, o elenco programático, escrito, de uma 

disciplina, cego para com o retrato peculiar de cada grupo-turma, num contexto tam-

bém ele particular, está longe de constituir, por si só, garante de eficácia pedagógica191.

Terminamos este tópico frisando, ainda, que uma total ausência de verbali-

zação em torno do desenho jamais permitiria que este se constituísse numa for-

ma minimamente sólida e completa de conhecimento. Nas suas fases iniciais de 

aprendizagem, tal ausência seria, pura e simplesmente, impossível. Porque, por um 

lado, é impossível representar um tema, qualquer que ele seja, sem lhe fazer alusão 

por via de um conceito; e, por outro, é incontornável conceptualizar as operações 

através das quais se chega à representação; há, pois, que nomear todo um conjun-

to de variáveis que, de outro modo, permaneceriam para sempre insuspeitadas 

(e, logo, inoperantes), no aluno. Ainda que admitindo algumas assimetrias, o que 

sempre se verifica é que o entendimento da escrita do desenho, no aluno, vai-se 

desenvolvendo em paralelo com a sua capacidade de lidar com a linguagem verbal 

(o vocabulário específico) reportada ao desenho.

191 Alargando estas apreciações, introduzimos uma referência ao modo dinâmico e complexo como se 

tende, hoje, a pensar acerca dos próprios planos curriculares: atualizando a definição, cara ao início do 

século XX, de que o currículo mais não seria do que um elenco e uma  sequência de matérias propostas 

para um dado ciclo de estudos, C. Fontes (2012:1) afirma que “o currículo não é apenas a planificação, 

mas também a prática em que se estabelece o diálogo com os agentes sociais, os técnicos, as famílias, os 

professores e os alunos. Determinado pelo contexto, o currículo adquire diferentes sentidos conforme 

os diversos protagonistas.”



164

M
an

ua
l, 

V
er

ba
l, 

V
is

ua
l  

 C
A

PÍ
T

U
LO

 4
   

Molina (2005) frisa, precisamente, a importância crucial da palavra no contex-

to do ensino, só ela capaz de levar a cabo o processo de crescimento da inteligên-

cia visiva em moldes realmente emancipados e livres. A palavra, segundo o autor, 

é insubstituível “na transmissão dos conhecimentos e experiências acumuladas”, até 

porque, “ fora dela, só resta a possibilidade de adestramento que se produz na imita-

ção do processo técnico, ou na emulação do mestre, a partir do conhecimento inefável 

que determinam as imagens exemplares.” (MOLINA 2005: 77)192

4.7.3. Limites da palavra - palavra escrita, palavra oral

Em plena ação projetual, em design, também Norman Potter (2003:122)193 refere 

a importância da palavra, numa “ função suplementar aos desenhos e maquetas”, 

argumentando que estes frequentemente se revelam “demasiado abstratos para 

ser plenamente indicativos das suas intenções”. A palavra cobre um imenso leque de 

atuações no projeto, “ inquirindo, anotando, argumentando, descrevendo, gravando” e 

fá-lo desdobrando-se em duas modalidades – a da escrita e a da oralidade.

Nesta articulação do anotamento escrito com o desenhado, identificamos, da 

parte de Potter, uma nítida sugestão metodológica. Aproveitamos para esclarecer 

que, também as metodologias do desenho podem (devem) recorrer a diversas mo-

dalidades de texto teórico, desde que... saibam incorporá-lo no processo prático – 

“Cada coisa deve surgir atempadamente; o livro deve surgir a propósito [daquilo que te-

mos em mãos]”, dizia repetidamente Fernando Conduto.194 E ainda: “Cuidado com as 

considerações muito teóricas, o dizível é fingível; e, por muito plausíveis que pareçam, só 

são absorvidas depois da experiência.”  Para que teoria e prática nunca corram o risco 

192 T.L.: “En el aprendizaje, la presencia de la palavra es todavia más crucial y resulta insustituible en 

la transmisión de los conocimientos y experiências acumuladas, fuera de ella sólo queda la posibilidad 

del adiestramiento que se produce en la imitación del processo técnico, o en la emulación del maestro 

desde el conocimiento inefable que determinan las imágenes ejemplares.”

193 T.L.: “Words often have a function supplementary to drawings and models: students should note 

the importance of this. Many kinds of drawing and most models are too abstracted to be fully indicati-

ve of their intention. Words in this context may enquire, annotate, argue, describe, record, and otherwi-

se supplement drawings and models, and may be written or oral or occasionally recorded on tape.” 

194 Referimo-nos ao artista plástico português Fernando Conduto (Silves, 1937), coordenador da equipa 

de docentes da disciplina de Desenho do Curso de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de 

Lisboa, de 1987 a 2007, da qual a presente investigadora fez parte integrante.
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de se ver dissociadas, pode ser facultado, sim, ao aluno, o acesso a textos escritos, 

com finalidades de enquadramento, enriquecimento, esclarecimento, motivação, 

até de inspiração. Mas logo a palavra oral, na aula em curso, deverá surgir, ilumi-

nando os momentos obscuros que vão inquietando a ação gráfica. Para além des-

tes textos, mais abrangentes, resta dizer que também as indicações metodológicas 

dos enunciados, propriamente ditos, são veiculadas essencialmente pela oralidade  

(mas nunca de uma só vez, numa relação causa-efeito supostamente direta, linear 

e instantânea, porque há que contar com todo o género de “pedras no caminho”).

A verdade é que, tendo de se ajustar ao processo dinâmico que está a decorrer 

em torno do problema gráfico colocado, flexibilizando-se perante dúvidas e im-

passes de todo o tipo, a palavra oral corre menos riscos – do que a palavra escrita 

- de se tornar inamovível e definitiva. Assim o disse também, a seu modo e no seu 

tempo, Platão, é George Steiner (2005:35) que no-lo faz saber: “Platão, em Fedro e na 

sétima carta, defende a oralidade. Só a palavra dita e o encontro face a face podem 

conduzir à verdade e (...) garantir o verdadeiro ensino.”; e, bem pelo contrário, a escri-

ta “prende, imobiliza o discurso. Torna estático o livre jogo do pensamento. Estabelece 

uma autoridade normativa, mas que não é natural.” (STEINER 2005:35)195

195 Quando, porém, transitamos do espaço vivo da sala de aula para o espaço de reflexão silenciosa do pro-

fessor, em que este escreve para que depois outros o ouçam e/ou leiam (como ocorre no preciso momento 

em que estas linhas estão a ser escritas), devemos ver prolongadas estas afirmações noutras, que nos 

alertam acerca do paradoxo que integra o próprio texto platónico: “Para Platão, a invenção da escrita não 

é (…) apenas a de um temível curioso instrumento de fixação, aniquilador da memória viva, porque o que 

passa de boca em boca acabará por se desfazer como um tecido muitas vezes usado e lavado (…).  

Escreve-se porque se morre, perante a inevitabilidade da morte. (…) Para Platão, aquele que lê acredita fi-

car na posse de uma sabedoria que, na verdade, lhe é alheia: a leitura é fonte de esquecimento. Esse perigo, 

porém, pode ser transformado em benefício, através da própria atividade daquele que lê, posto em guarda 

contra aquele que escreve por aquele mesmo que aí escreve, o que constitui, rigorosamente, o projeto de 

uma escrita pensativa, irremediavelmente contraditória.” (MOLDER 1995:27) (sublinhados nossos)
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4.7.4. Limites da palavra – fórmula e experiência

Retomemos agora a pergunta que deixámos atrás em suspenso (capítulo 4.7.2) : 

que palavra estamos, então, a defender? 

Decerto que não a das “ fórmulas” e “receitas” que Arnheim refere e que tam-

bém sempre ameaçou infiltrar-se na aprendizagem do desenho, tal como o atesta 

a sua história bibliográfica (referimo-nos a um vasto conjunto de documentos que, 

ao longo dos séculos, terão de algum modo perseguido o fito de multiplicar as 

lições do desenho, desde os tratados de pintura e/ou desenho e as coleções de gra-

vura – os sobreviventes mais antigos que chegaram até nós – até aos mais recentes 

manuais de desenho, de maior ou menor qualidade).

Ernst Hans Gombrich, na obra Art & Ilusion (1998), dedica o capítulo V – “For-

mula and Experience” - à história dos manuais de desenho e dos seus métodos de ob-

servação e representação. Alguns manuais fundamentais são passados criticamente 

em revista e aí são destacadas algumas situações aberrantes que se prendem com a 

dominância excessiva do primeiro termo em título sobre o segundo – as situações 

que, pretendendo ultrapassar as contingências, dificuldades e incómodos da expe-

riência, se dedicam à invenção de fórmulas fáceis de reter e de aplicar, geradas pelo 

desejo quase obsessivo de encontrar soluções positivas nas quais fixar o ensino do 

desenho. A título de exemplo (mas já numa obra posterior àquela que acabámos de 

referir), o mesmo autor refere Leonardo Da Vinci (esclareçamos que as ideias, a vida 

e a obra de Leonardo são amplamente estudadas pelo historiador, ao longo de dife-

rentes trabalhos). Ainda que muito insistam “numa procura de objetividade” e “numa 

necessidade de variação racional”, as preocupações artísticas de Leonardo incidem 

com igual força no vetor contrário, isto é, na “observação” e na “experiência” como 

únicas vias válidas no acesso à verdade particular das coisas. (GOMBRICH 1996:218)

196 Em rigor, “iletrado” significava, no século XVI, não ter conhecimentos de latim. Leonardo viu-se, 

por este facto, impedido de ler os livros eruditos do seu tempo, ficando limitado à consulta dos poucos 

documentos então traduzidos para vernáculo. Mas, aquilo que, para Leonardo, constituíra uma amarga 

desvantagem – a impossibilidade de aceder à universidade, por ser filho ilegítimo – veio, surpreenden-

temente, a ser contornado e superado pelos modos alternativos que encontrou a sua avidez de conhe-

cimento. Fritjof Capra informa-nos que Leonardo não só se esforçou intensamente por estudar sozinho 
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O próprio Leonardo diz, de si e do seu trabalho: 

“Não sendo um homem de letras196, certas pessoas presunçosas pensarão que po-

dem desmerecer-me com razão. Tolas!... não sabem que meus estudos são mais valio-

sos por terem origem na experiência, e não no que outros disseram.” (CAPRA 2007:89) 

(sublinhados nossos).

O artista refere assim o lado pejorativo das “letras”, sinónimas de saber já fei-

to, de estagnação, e contrapõe-lhes a vitalidade da experiência - “A experiência é a 

senhora daqueles que escreveram bem”, disse-o ainda. 

Leonardo amaldiçoa um tipo de palavra, para acolher outro: a palavra ben-

dita é, para ele, aquela que adere à experiência, para sistematizar a partir dela e 

reenviar para ela. Acrescentemos que esta convicção é repetida a mil vozes, no 

contexto do ensino do desenho, quando perscrutamos os seus manuais de maior 

referência, sejam eles mais ou menos recentes. 

 “O meu método consiste inteiramente em propiciar uma experiência ao aluno"197 

(NICOLAIDES 1997:XIII). Kimon Nicolaïdes, reconhecido professor de Desenho da Art 

Student’s League of New York nos anos 20/30 do século XX, elabora o seu manual 

- promotor de metodologias ainda hoje constantemente acolhidas e referenciadas - 

rejeitando toda e qualquer fórmula facilitadora, antes acreditando, acima de tudo, no 

conceito de “experiência orientada”. Acrescentamos que é num conceito de experiên-

cia orientada pela palavra metodológica que, também nós, nos revemos. Uma ideia 

que se só se verá completada quando investigarmos198 o mecanismo intrínseco aos 

métodos que orientam o desenho de observação, para melhor saber como pensá-los, 

como flexibilizá-los, como relativizar a sua eficácia. 

numerosas disciplinas, “consultando eruditos sempre que tivesse oportunidade e montando uma biblio-

teca pessoal considerável”, como acabou percebendo que “não ser tolhido pelas regras da retórica clás-

sica” podia revelar-se uma vantagem, “libertando-o para aprender diretamente da natureza e descobrir 

que muitas dessas suas observações derrubavam as ideias convencionadas e fixadas”. (Capra, 2007:89)

197 T.L.: “My whole method consists of enabling students to have an experience.” 

198 Referimo-nos aos capítulos 6 e 7 do presente trabalho.
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Na palavra dos métodos recai a grande responsabilidade de deveras se cons-

tituir em “ fala correta” – a “ fala” que Schön (2008) preconiza e tão extensamente 

caracteriza, que guia e estrutura o olhar do aluno sem o “esmagar”, simplesmente 

estimulando um fazer profícuo em intrigas e descobertas. Num quadro de máximo 

otimismo, mas não utópico, espera-se que essa “ fala” venha, antes do mais, “tocar 

na zona adormecida do aluno”;199 e que tal se traduza num rico suscitar de inter-

rogações que, por seu turno,  vão suscitar o desejo200 das noções. Noções basila-

res, elementos básicos e/ou estruturantes, variáveis e leis organizativas, em vez de 

surgirem impositivos (porque estranhos à experiência) passam, assim, a agir como 

chaves que abrem progressivamente a consciência às interrogações do pensamento 

gráfico. Mas também no aluno recaem responsabilidades, já que não pode abando-

nar-se à passividade; ele terá de construir um olhar crítico - terá de se esforçar por

“enxergar, por si próprio e à sua maneira, as relações entre meios e métodos em-

pregados e resultados atingidos. Ninguém mais pode ver por ele, e ele não poderá 

ver apenas falando-se a ele, mesmo que o falar correto possa guiar seu olhar e 

ajudá-lo a ver o que ele precisa ver.” (SCHÖN 2008:25) (Sublinhados nossos)

A “ fala correta” não aniquila o sujeito e não desmerece o sensorial perante o 

mental, ou tampouco a prática perante a teoria. A nossa busca pela “boa palavra” 

das metodologias do desenho pode ver-se inserida no conjunto de afirmações que 

surgem nos “Objetivos” da disciplina Desenho e Representação I, do Curso de Design 

Multimedia da UBI:

“Laborando em registos gráficos diversificados, procuramos que os alunos ques-

tionem a equivalência simplista entre a expressão artística e o discurso verbal, 

estimulando um olhar crítico sobre a tradicional congruência entre o tema e a 

representação. Apela-se, portanto, ao constante diálogo entre os âmbitos sensível 

e intelectual.” (PAIVA 2013)

199 Uma vez mais, palavras de Fernando Conduto, ditas oralmente numa reunião de coordenação, em 

fevereiro de 2007.

200 Ver ponto 6.3.5. do capítulo 6.
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4.8. SUMÁRIO 

O presente capítulo começou por se deter nas questões manuais e gestuais envolvi-

das na problemática em estudo, descortinando algumas das polémicas de que são 

alvo. Se a faceta manual do desenho é, de algum modo, diminutiva do seu valor 

intelectual, se o desenho à mão livre se constitui em velha técnica obstrutiva de 

novas, se o tempo e esforço envolvidos no seu desempenho são alheios às atuais 

urgências do projeto em design... constituem tópicos aflorados, a partir de contri-

butos de autores de diversas áreas de reflexão. O equacionamento em torno do bi-

nómio manual/digital foi tratado num espaço próprio e, nele, a posição inequívoca 

que o texto foi tomando é a de que o design deve preocupar-se em não romper os 

elos entre os meios da tradição e os da inovação, os primeiros mais conectados 

com o mundo sensorial, os segundos com o mundo da informação em abstrato.

Chegados ao território abstrato da palavra, ganhou destaque o binómio 

verbal/visual. E, das múltiplas nuances dos testemunhos reunidos, vimos emer-

gir uma só ideia genérica: se jamais deveremos supor que se verificam relações 

simples, diretas, lineares, entre o domínio da palavra e o domínio do desenho, 

tampouco deveremos suspeitar de incompatibilidade ou de pretensa supremacia, 

entre elementos verbais e desenhados – em qualquer dos sentidos. 

Importa salientar que identificámos, no trabalho quotidiano do designer, 

uma clara expressão de um pacto indispensável entre pensamento-por-imagem e 

pensamento-por-palavra. Pudemos, aí, reconhecer os elos indestrinçáveis que “de-

signação”, “concepção” e “ação” devem formar entre si, no processo do projeto, 

a fim de alimentar a sua própria propulsão e de lhe atestar, por fim, sentido de 

unidade e coerência.

As mesmas três forças foram, por nós, canalizadas para a equação da apren-

dizagem do desenho, em design. Também aí, pudemos afirmar o nosso empe-

nhamento em procurar uma posição conciliadora  do pensar com o dizer e com 

o fazer, sem desperdício daquilo que trazem em potência. Lidando consciente e 

informadamente com a condição fisiológica, cerebral, que determina, à partida, 

uma disjunção entre racionalidade verbalizada e irracionalidade silenciosa, o de-
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senho pode revelar-se, assim o cremos, uma atividade vivamente apostada no (re)

equilíbrio funcional da mente – desde que saiba fazer-se munir de ferramentas 

metodológicas eficazes. Pudemos então, e uma vez mais, focar a grande respon-

sabilidade que detêm as metodologias do desenho, motivando experiências de 

alternância entre a dominância de um e de outro, daqueles dois ditos modos men-

tais, explorando-os na sua complementaridade operativa. A palavra, elemento em 

título deste capítulo, surgiu, aqui, como ferramenta da ferramenta: articulando 

ideia com olho, mão e grafismo, só a palavra pode suportar toda a problematização 

a desenvolver e conectar a visão do professor com a do aluno.
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OBSERVAÇÃO / REPRESENTAÇÃO





177

O
bs

er
va

çã
o 

/ 
Re

pr
es

en
ta

çã
o 

   
C

A
PÍ

T
U

LO
 5

5.1. INTRODUÇÃO

O desenho de observação dir-se-ia ensinar-nos que, afinal, não tínhamos visto o 

que estamos a ver...201

Incidindo agora diretamente sobre os problemas do observar e do represen-

tar, questionamos o que é que o desenhar acrescenta ao ver, ou de que modo o 

transforma. Por essa via igualmente expectamos ver amplificada a noção daquilo 

que é – e daquilo que não é – o desenho de observação, sem pressa em estabelecer 

definições positivas e dissolvendo confusões conceptuais e preconceitos velados.

Tentaremos, ainda, melhor compreender como é que o questionamento crí-

tico perante as preexistências do mundo físico poderá influencionar a criação de 

novas existências, penetrando na zona de interdependências e de intercâmbios 

que cremos existir entre os territórios da observação e da invenção.

201 Afirmamo-lo, para o modesto território do desenho de observação, a partir daquilo que lemos em 

Paul Valéry, dito para a obra de arte: ”Uma obra de arte deveria sempre ensinar-nos que não tínhamos 

visto o que estamos a ver”. (VALÉRY 1979:25)
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5.2. UM DESENHO ENTRE DESENHOS

Inúmeras expressões e articulações potenciais residem no termo desenho, vastís-

simo campo no qual cabe uma imensidade de desenhos diferentes, qualquer deles 

suscetível de ser estudado – tal como nos propomos fazer – nas suas aptidões ex-

pressivas, reflexivas, comunicativas, operativas. Suscetível de ser estudado, portan-

to, na valência de instrumento cognitivo – que propicia a descoberta, a construção 

e a comunicação de conhecimento.

Desta valência só se verão excluídos os indícios casuais, ainda assim “dese-

nhos” mas gratuitos, concretizados por obra do mais puro acaso num indiscrimi-

nado suporte, como o são as linhas estriadas nas dunas, pela ação do vento, ou 

a marca de um pé na areia, que - não deixando de comunicar informação a um 

hipotético recetor que venha a lê-la - não constitui mensagem na aceção que aqui 

adotamos: mensagem intencional, portanto.

Intencionalidade e consciência tocam-se no momento em que focamos o de-

senho como um conteúdo significante emitido por via gráfica, num ato de dirigida 

vontade. Vontade de comunicar, antes do mais, nem que seja consigo mesmo, tal 

como acontece, por exemplo, nos esquissos monologados dos projetistas.

Ora, essa participação da consciência no ato do desenho atinge graus má-

ximos quando ele se assume como disciplina formativa – tal como ocorre neste 

estudo. Sem de modo algum pretender ignorar ou sequer minorar as dimensões 

inconscientes e/ou irracionais que atuam por dentro do desenhar, importa assumir 

que o desenho praticado em território escolar possui grande carga de programa-

ção e de previsibilidade, sempre se constituindo num problema que uma consciên-

cia procura colocar a outra consciência - do grupo docente ao grupo discente. Um 

problema expresso com níveis de clareza também eles maximizados, mesmo se 

não inteiramente formulado, como adiante veremos,202 quando nos debruçarmos 

sobre a problemática dos métodos e dos enunciados, em aula.

Acresce reafirmar que, no presente trabalho, tais enunciados e métodos res-

peitam a uma modalidade específica de desenho – o desenho de observação/repre-

sentação, construído manualmente. E que, sendo este o terreno preciso da investi-

202 Referimo-nos aos capítulos 6 e 7 deste trabalho.
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gação, não é, porém, este, o seu horizonte, no qual focamos, predominantemente, 

a ação projetual do designer. Identificando, num primeiro momento, as proprie-

dades que fazem deste particular desenho um exercício estruturante, nas fases da 

formação escolar, intentamos, num segundo, apontá-lo como competência efetiva 

e insubstituível do designer atual. 

Eis-nos chegados ao território circunscrito no qual efetivamente pretendemos 

operar, sem que, porém, outras precisões introdutórias tenham sido facultadas ao 

leitor. Recuemos, pois, um pouco e admitamos perspassar algumas definições.

Aquilo que desde logo constatamos é que a busca pelas definições de desenho 

se desdobra em visões, convicções e precisões infinitas, autor a autor. Assim, apre-

sentaremos perspetivas de alguns autores acerca das terminologias afetas ao de-

senho, porque isso nos permitirá fundamentação e catapultagem, mas fá-lo-emos 

sem ilusões de universalidade, sem perseguir uma ideia de consensual monossemia 

para o termo. A verdade é que nos revemos plenamente nas palavras de Siza Vieira, 

numa entrevista dada a Luís Filipe Rodrigues:

“Pode escrever-se um pequeno texto em que se definam aspetos do desenho, mas 

não o desenho. Pode andar-se à volta desta ideia e transcrever testemunhos, inter-

pretações, etc, mais autobiográficas, ou mais um fluxo de estudo, a partir de toda 

a documentação disponível sobre este assunto. Mas creio que é um assunto que 

está sempre em aberto. Aliás, é por isso que há evolução na arte, como há na vida, 

é um assunto em aberto; às vezes conduzindo quase a ruturas. Veja, por exemplo, 

o aparecimento da perspetiva e o seu uso.” (VIEIRA apud RODRIGUES 2010:268)

E a posição de Alberto Carneiro é marcadamente próxima da anterior: “Essas 

definições hoje são impossíveis: Se me pedir a definição de desenho, relativamente às 

técnicas e aos suportes, posso falar-lhe disso. Mas não faz sentido hoje definir desenho.”  

(CARNEIRO apud RODRIGUES 2010:247)

De qualquer modo, não será errado dizer-se que o assunto-desenho sempre 

gira em torno de uma ideia de produção de um qualquer sinal sobre uma qualquer 

superfície. Alguns autores reduzem ambiguidades adiantando desde logo que esse 

sinal gráfico é de natureza linear e de origem manufaturada. E podem mesmo res-

tringir a qualidade do suporte: “Um desenho é um conjunto de linhas sobre um papel, 
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feitas diretamente com a mão.”(RODRIGUES 2003:9) Porém, esta mesma autora desde 

logo alerta para o fato de que uma tal afirmação não é mais do que um esboço de 

aproximação àquilo que poderia vir a ser uma efetiva definição de uma atividade 

tão rica e complexa quanto a do desenho e, extrapolando deste sentido mais co-

mum do termo, dá-nos, mais adiante, outras precisões: 

“O substantivo ‘desenho’ deriva do latim designu, vocábulo rico de sentido, poden-

do simultaneamente significar ‘desenhar’ e ‘designar’. O desenho, obra inscrita so-

bre um suporte com duas dimensões, apresenta plasticamente uma essência, um 

conceito, um pensamento ou representa as aparências do nosso mundo natural.” 

(RODRIGUES 2003:20)

Podemos dizer que “as aparências” (tanto naturais quanto artificiais, no caso 

presente) constituem, sim, o ponto de partida do desenho que aqui tratamos.  

Mas não o ponto de chegada. O desenho que denominamos “de observação” as-

sume a particularidade de se vincular ao mundo físico, visivo, mas conceptuali-

za intensamente em torno dele, e visa, mesmo, emancipar-se dele (numa aceção 

que explicitaremos em tópicos subsequentes). É um desenhar que equivale, todo 

o tempo, a pensar (parafraseando Bruce Nauman203) e, portanto, invariável e in-

contornavelmente, sempre “apresenta plasticamente um conceito” – ou uma mul-

tiplicidade de conceitos, acrescentaríamos. Constituindo-se numa representação 

do observado, resulta de um empreendimento fortemente intelectualizado, tanto 

quanto manualmente concretizado, tal como destaca a primeira citação. Num tal 

trabalho, as referidas linhas tendem a ser dominantes, mas são também de impor-

tante participação as manchas, os pontos e todos os híbridos que possamos ver 

surgir entre estas três fundamentais categorias de marcas gráficas.

Voltando à pedagogia, diríamos que é esse empreendimento fortemente in-

telectualizado que o aluno dificilmente faria sozinho, supostamente suportado 

por faculdades inatas, um empreendimento natural e diretamente decorrente do 

aparelho percetivo de que vem munido. A dar-se o caso, i.e., se viver a “experiência 

203 “Desenhar equivale a pensar”: Nauman disse-o aquando da exposição Drawing & Graphics, no Museu 

Boysman-Van Beuningen de Roterdão, em 1991. Segundo Molina (1995:44), esta afirmação reflete uma 

ideia transversal a toda a teoria do desenho desenvolvida desde o Renascimento, integrando os mais 

significativos movimentos renovadores do século XX.
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visual fosse equivalente a desenhar, qualquer pessoa com capacidade de visão conse-

guiria, com pouco treino, desenhar com toda a verosimilhança” (CÔRTE-REAL 2012:15). 

E não é isso que se verifica, como bem sabemos: poucos são aqueles que dominam 

de modo destro e competente o desenho de observação/representação do real. 

A verdade (continuamos a seguir o mesmo autor) é que, perante a facilidade com 

que lemos, deciframos, interpretamos qualquer representação gráfica, tendemos 

a esquecer a dificuldade e o saber especializado que está por detrás da sua elabo-

ração. Esquecemos que foi necessária toda uma aprendizagem apoiada em deter-

minados modos de ver e de fazer. Lembremos que qualquer manual de desenho 

sempre vem propor ao principiante que olhe de outro modo, a fim de produzir 

imagens “em abstrato” que possam, depois, revelar-se convincentes ou eficazes, na 

alusão que fazem à realidade. “Assim”, conclui Côrte-Real, “quando desenhamos por 

observação sabemos que os melhores procedimentos exigem que cada elemento seja 

desenhado em abstrato e visto em abstrato na realidade. É assim que nós produzimos 

uma imagem com finalidades de representação.”204(2012:16).

5.3. O DESENHO DE OBSERVAÇÃO COMO UMA ESTRUTURA 

DE SENTIDO

“O desenho como representação marca a intenção mais radical do ser humano 

em vencer o curso dos acontecimentos, no desejo de voltar a tornar presente, pela 

imagem, a ideia que temos dela. Apreendendo o objeto de modo obssessivo, tenta 

compreender o seu próprio ser e as relações que mantém com o meio envolvente, 

através das coisas. Apreensão intuitiva, conceptualizada ou ideal, por meio da 

qual o concreto e o diverso são pensados de forma categorial.” (MOLINA 1995:23)205

204 T.L.:“It is enough to say that if visual experience would be equal to drawing, everyone with visual 

abilities would, with little training, be able to draw with complete likeness. (…) More, we tend to disregard 

how time-consuming and difficult is to learn how to construct illusive images by creating systems of lines 

in a paper compared to how easy and fast is to interpret them. Every drawing handbook will ask us to see 

in a different way in order to abstractly produce images to be understood as “realistic”.(…) So when we 

draw from observation we know that the best procedures demand that every element must be drawn 

abstractly and seen abstractly in reality. That’s the way we produce an image to depict.”

205 T.L.:“El dibujo como representación marca el intento más radical del ser humano por vencer la necesi-

dad de los acontecimientos, en el deseo de volver a hacer presente por medio de la imagen la idea que te-
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A utilização do termo representação, reportado ao desenho, ultrapassa larga-

mente o âmbito do discurso artístico e/ou técnico, fazendo parte do domínio da lin-

guagem comum, onde determina uma pluralidade de sentidos tão rica quanto com-

plexa e difícil de destrinçar. Constituindo um modo de apreensão visual, sensível, dos 

objetos, combinada com as ideias que temos acerca deles, as representações dese-

nhadas desempenham um papel-chave na construção do conhecimento do mundo.

Podemos dizer genericamente que o desenho de um objeto constitui uma 

efetiva representação do mesmo. Daqui decorre que o espectro de possibilidades 

de imagem, inquirindo das mais variadas maneiras sobre os mais variados temas, é 

inesgotável. Algumas delas procurarão (lúcidas ou equivocadas) espelhar a aparência 

dos fenómenos, muitas outras pouco terão a ver com tal propósito. Todas se inse-

rem, porém, no termo. Uma garatuja dos primeiros estádios de desenvolvimento 

da criança, de caráter essencialmente lúdico e exploratório, não é mais nem me-

nos representação do que um desenho canónico da figura humana, ou do que um 

mapa de estradas, um alçado arquitetónico ou um desenho taxonómico do ramo 

da botânica. São, porém, tais exemplos, representações provenientes de categorias 

de pensamento bem diferentes entre si, das mais espontâneas às mais deliberadas. 

O desenho, revelando um extraordinário poder de adaptação a qualquer campo do 

conhecimento, consegue instrumentalizar todos estes modos – e muitos mais - de 

questionar o mundo. A diversidade dos seus elementos constituintes, no seu intrín-

seco poder de variação e nas infinitas hipóteses de combinação entre si, bem como 

as inúmeras lógicas que se podem pré-definir ou descobrir de raíz para o regramento 

do traçado, caso a caso, fazem do desenho um sistema aberto a qualquer processo 

de metamorfose adaptativa, dentro de qualquer particular projeto de representação.

A todos os modos se podem ver aplicadas as palavras de Molina. Ao fixar, 

num suporte, uma ou mais representações do objeto, o desenho multiplica-lhe 

possibilidades de existência e perpetua-as. Vence a passagem do tempo, passando 

a funcionar como uma prótese cognitiva de natureza visual que se substitui ao 

objeto. Prótese cognitiva que vem comunicar, nunca o objeto em si (temos vindo 

a dizê-lo),  mas uma ideia possível acerca dele, mobilizada por determinados pro-

nemos de ella misma. Aprehendiendo al objeto, de un modo obsesivo, para tratar de comprender nuestro 

ser y las relaciones que mantiene con el entorno a través de las cosas. Aprehensión intuitiva, conceptuali-

zada o ideal, por medio de la qual lo concreto y lo diverso es pensado bajo una forma categorical.”
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pósitos e concretizada por meios entendidos como minimamente adequados à 

finalidade. Infinitos são, naturalmente, os propósitos, as ideias e os meios com os 

quais o desenho se enreda, deixando-se moldar por eles (e acabando por moldá-los 

a eles também, como adiante veremos). 

“Um desenho é isso: é a infinita possibilidade de dizer as coisas; nunca como elas, 

de facto, são – já que possuir o real em carne nos está vedado – mas com traços.” 

(JANEIRO 2011:21)

A representação é sempre parcial, o enfoque sempre restrito, os meios sempre 

substitutivos, ludibriantes ou não, da “carne” e do “osso” do real… Daí podermos 

dizer que, na sua pretensa função de preencher o vazio deixado pelo objeto ausen-

te, o desenho, afinal, nos informa sempre tanto (ou mais?) acerca do conceito que 

retém e projeta do que acerca da realidade fenoménica à qual possa aludir. “Um de-

senho de uma árvore mostra, não uma árvore, mas uma árvore-sendo-observada”206, 

afirmou John Berger207. Juhani Pallasmaa (2009) destaca, a propósito da afirmação 

de Berger, uma “ interação dialética entre a realidade interior e exterior” e continua 

citando aquele autor na dinâmica descrição que este faz do desenhar: “Cada linha 

que eu desenho reforma a figura no papel, ao mesmo tempo que redesenha a imagem 

na minha mente. E mais: a linha desenhada redesenha o modelo, porque altera a mi-

nha capacidade percetiva.”208 (BERGER apud PALLASMA 2009:92)

Desenhar é redesenhar, portanto – em três planos distintos. Aliás, à perceção 

direta, por si só, (antes, ainda, do desenhar), há sempre que associar a experiência 

e o conhecimento anteriores. Não é difícil constatar, quotidianamente, que “o que 

sabemos das coisas, mesmo entre ambiguidades, alimenta uma larga percentagem da 

nossa apreensão delas.” Na verdade “cada nova aparência que nos surge no dia a dia 

é relacionada com outros dados já codificados”. E é a partir daí, “numa nova interação 

entre memórias e referências próximas” que “a leitura de elementos sobre os quais pouco 

206 T.L.:“A drawing of a tree shows, not a tree, but a tree-being-looked-at”

207 Referimo-nos a John Peter Berger (1926) crítico de arte, romancista, pintor e escritor inglês, autor do 

ensaio introdutório em crítica de arte Ways of Seeing, escrito como acompanhamento da série homôni-

ma da BBC e freqüentemente usado como texto universitário.

208 T.L.:“Every line I draw reforms the figure on the paper, and at the same time it redraws the image in my 

mind. And what is more, the drawn line redraws the model, because it changes my capacity to perceive.” 
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ou nada sabíamos, ganha contexto, perfil, anunciando nomeações plausíveis.”(ROCHA 

DE SOUSA 1995:56) Quando extrapolamos da mera perceção para a realização de 

desenhos, a partir dela, este fato é de capital importância, afetando diretamente 

o modo de ação e os resultados: as componentes do passado e do presente, cons-

cientes e inconscientes, veem-se reunidas numa mesma estrutura significante, uma 

estrutura de natureza visual, projetada no futuro.

É claro que não devemos esquecer o outro lado da moeda - aquele que vê, no 

conhecimento anterior, uma força de bloqueio às novas descobertas. “Como olhar 

claramente sem pretender encontrar nas coisas o que nos disseram que lá devia haver, 

mas sim o que simplesmente lá há?” (TÀPIES 2003:91) A interrogação de Tàpies reflete 

o desejo – e a dificuldade – de minorar a intromissão da cultura memorizada. Um 

desejo que pode ver-se apoiado no aprofundamento do próprio exercício da ob-

servação: “Olhem, olhem a fundo!” – eis a proposta do autor (2003:91). 

Se um ver aprofundado deve ser procurado, um ver puro será, porém, uto-

pia, pelo que devemos reconsiderar e reconduzir as afirmações de Rocha de Sousa.  

Se, afinal, sempre completamos o visto com o sabido, e se sempre interpretamos os 

dados visuais conferindo-lhes significados (para assim passar a ver a partir desse sig-

nificado), diremos então que jamais o olho pode ser apontado como um órgão ino-

cente – dado ele ser sempre dirigido pelos nossos conhecimentos, projetos e desejos.

Num exercício da aula de desenho, o olhar que o aluno faz incidir sobre o 

modelo assume perder, desde logo, qualquer hipótese de inocência,209 ao ser con-

duzido pelos procedimentos sugeridos pelo professor. Procedimentos que se tra-

duzem, pois, numa busca de novos sentidos. 

Podemos, assim, afirmar: uma representação resulta numa estrutura de sen-

tido. De duplo sentido, acrescente-se, já que combina, na ação, a estrutura psi-

cofisiológica do sujeito que captou o fenómeno, com a estrutura de convenções 

209 O aluno perde um determinado conceito de “inocência” e, simultaneamente, um determinado con-

ceito de “liberdade”. Corroboramos com o ponto de vista que nos acresce Mário Bismarck: “Liberdade 

essa, rapidamente confundida com a ‘expressão’, ancorada no interior do indivíduo, algo que ‘brota’ de 

dentro para fora, que emerge duma espécie de paraíso interior, único, indizível e individual, depósito 

virgem, não contaminado, aculturado e inocente, em oposição ao mundo exterior.(…) É assim usual, em 

termos de prática letiva, em qualquer possível discussão sobre o trabalho desenvolvido, a constatação 

do ultimo refúgio na frase ‘porque eu vejo assim!’ ou ‘porque eu sinto assim!’ Sinto muito mas o dese-

nho dá-se mal com esta liberdade.” (BISMARCK 2005:3-4)
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culturais que ele integra. A consciência dessa duplicidade estrutural, i. e., de que 

a atividade do desenho faz combinar componentes eminentemente subjetivos 

(internos) com componentes objetivos (externos), é fundamental ao seu “ensino”. 

Concretizando um pouco mais, diríamos que é essencial que as aulas de desenho, 

no momento em que propõem exercícios de observação/representação do real, 

incentivem a assimilação teórica de princípios racionalizadores em torno do pro-

blema colocado, vindos de fora, sem deixar de estimular os mecanismos de dentro 

da intuição, da curiosidade, da empatia. A intrincada relação mente-mão, da qual, 

aliás, decorre o mais simples grafismo marcado sobre um suporte, é sinónima de 

uma intensa interatividade entre pensamento racional e intuitivo. As palavras de 

Molina (1995:18) reforçam esta mesma ideia, com ênfase sobre o apport trazido 

pela gestualidade: “Enquanto a estruturação do desenho o dirige para a objetivação, 

o gesto reintegra-o com a individualidade e retoma o valor animista de interrelação 

inequívoca entre o signo da pessoa e a própria pessoa.”210

É por via destes dois vetores que o ensino desta disciplina tem vindo a de-

senvolver instrumentos de abordagem ao conhecimento pelo desenho, tanto na 

leitura de imagens desenhadas, do património existente, como na promoção da 

construção de novas. Com a predominância ora de uma, ora de outra, das duas 

direções supra referidas. 

5.4. AS COISAS E A REPRESENTAÇÃO DAS COISAS –

O DESENHO ENTRE DOIS MUNDOS

- “Os cães azuis existem? Existem, porque eu posso desenhar um…”211

A criança sabe dos dois mundos – o das coisas e o da representação das coi-

sas. E sabe do abismo entre eles, divertindo-se com as confusões que ele pode 

gerar. Dirige a pergunta ao adulto, para logo suplantar a sua resposta negativa e 

ganhar em efeito de surpresa. 

210 T.L.:“Mientras que la estructuración del dibujo lo dirige a la objetivación, el gesto lo reintegra con 

la individualidad y retoma el valor animista de interrelación unívoca entre el signo de la persona y la 

persona misma.” 

211 A situação é-nos colocada por Massironi (1983:72), quando aborda o tópico Relação entre Imagem 

e Realidade.
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O bloco de desenhos e os traços de tinta azul que conseguem repor a ima-

gem de um cão são, afinal, tão fisicamente reais quanto o cão em si. A estrutura 

conceptual que organiza graficamente os traços azuis no plano do papel e que 

consegue anexar-lhes uma significação inequívoca que um qualquer leitor decifra, 

essa, é que vem de um outro mundo. Vem do mundo mental, dizendo-se então 

abstrata e já não concreta. No poder da abstração, a criança terá descoberto uma 

força capaz de ultrapassar os limites da natureza: basta-lhe lançar os traços certos 

e conseguirá criar um cão impossível, um cão azul. 

Uma força mágica?

Não tendemos a ver, hoje, o desenhar, como ato de magia. Estamos longe da 

visão do artista préhistórico, para quem a relação de semelhança do seu desenho 

para com um determinado objeto, lhe acrescentava poder mágico sobre esse obje-

to e, daí, poder mágico sobre o seu próprio destino. Porém, se pensarmos melhor…

“Antes de esboçar um sorriso de tolerância perante a hipótese, vejamos se os tem-

pos atuais nos libertaram realmente do punho das forças irracionais e ingénuas, quan-

do olhamos para determinadas imagens”. Graham Collier (1985:2)212 segue com o 

exemplo do poder “telepático” que um retrato fotográfico pode ter junto da nossa 

memória,  quando,  substituindo-se a alguém ausente, consegue repor um senti-

mento de ilusória proximidade. Massironi (1983) também relata exemplos de fenó-

menos similares, mencionando, entre outros, o emprego que se tem vindo a fazer 

da imagem como demonstração – ou persuasão – científica, religiosa… ou até 

publicitária (um exemplo que aproxima estas reflexões um pouco mais do campo 

do design): “Está em moda na publicidade o uso de fazer dialogar as representações 

de forma direta com o eventual fruidor, pelo uso do “tu” confidencial, para indicações 

ameaçadoras ou amigáveis, etc.” (MASSIRONI 1983:72)

A este poder reconhecido nas imagens chamamos, hoje, “poder apotropaico”. 

Estabelecendo subtis ligações entre consciente e inconsciente, esse poder advém 

do facto de admitirmos a nossa própria ilusão perante as imagens. Carlos Montes  

(apud Molina, 1995:498) refere-o como uma “suspensão voluntária da incredulidade” 

sobre a qual assenta toda a arte da representação – do desenho, à fotografia, ao 

212 T.L.:“Before smiling tolerantly at this suggestion, let us see if modern times have really freed us from 

the grip of naïve and irrational forces when it comes to the way we regard certain images.”
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cinema ou ao teatro -  e perante a qual nos predispomos à experiência emocional, 

mesmo se plenamente conscientes de estarmos a viver uma ficção.213

Tomemos uma situação particularmente exemplificativa daquilo que acabá-

mos de dizer: quando, num espetáculo de ópera, os atores “se cumprimentam, can-

tando, ou combatem entre si, cantando, ou morrem, cantando”, ousaríamos afirmar 

que a representação é verosímil, que possui um mínimo de semelhança, sequer, 

com a realidade? (desta feita, é a voz de Goethe que questiona). Porém – completa 

este pensador - quando assistimos a uma ópera, experienciamos “um prazer vivaz”, 

“completo”, “um dos mais perfeitos que pode existir”… (GOETHE 1996:181-182)214

A representação de Palmira, de Antonio Salieri, à qual Goethe assistira em 

agosto de 1797, em Frankfurt, vira-se ridicularizada, por parte de um grupo de espe-

tadores que a acusavam de “pouco verosímil”. A partir daí, sob a forma de um diálogo 

imaginário entre dois personagens com posições contrárias, Goethe equaciona um 

tema que lhe é particularmente caro: o da distinção entre a verdade da natureza e 

a verdade artística – e que nos parece vir a propósito daquilo que aqui tratamos.

A “lição” a extrair da narrativa em questão poderá expressar-se nos seguintes 

termos, muito resumidos mas ainda assim goethianos: a dissemelhança das repre-

sentações artísticas para com a realidade, à qual as nossas emoções tão imediata e 

facilmente aderem, deve ser igualmente interiorizada e aceite pelo juízo inteletual.  

O que equivale a afirmar, sem mais equívocos, que toda a arte – do teatro, da dança, 

da pintura, escultura, arquitetura, etc - vive num mundo definitivamente não natu-

ral,215 “de acordo com as suas próprias qualidades e segundo as suas próprias leis” – disso 

não saberá, decerto, “o amador”, mas terá de saber “o artista” digno de tal nome.

213 T.L.:“Este character apotropaico pervive en el inconsciente humano (…). La voluntaria suspension de 

la incredulidad, o la admission de la illusion ante las imagines, se derivan de esta velada asimilación entre 

la representación y lo representado. (…) Todo el arte de la representación – el teatro, el cine o la novella 

– descansa en estas tendencias; seguimos admitiendo el engaño y nos emocionamos con las aventuras o 

desgracias de los personages, aun siendo conscientes de que todo se desarrolla en un mundo de ficción.”

214 Arnold Hauser (1978:409-10) aborda exatamente a mesma situação, ao analisar, no seu caso, a 

interferência das convenções na arte: “Sem um acordo tácito entre o palco e a audiência em admitir de-

terminadas convenções, não haveria teatro, sem a ‘suspensão voluntária da incredulidade’ por parte do 

espectador ou do leitor, nenhuma arte.” (Os sublinhados são nossos, no intuito de assinalar que Hauser 

atribui a criação original desta expressão a Friedrich Nietzsche.

215 Parece-nos de interesse salientar que encontramos, mais tarde, tanto no filósofo e crítico de arte 

suíço Heinrich Wolfflin (1864-1945) como no escritor e pensador francês André Malraux (1901-1976) 
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Subscrevemos este conjunto de ideias, transpondo-o para o desenho - um 

mundo ficcional também ele regido segundo segundo qualidades, leis, fundamen-

tos que que todo o desenhador (digno de tal nome) tem forçosamente de conhecer.

5.5. REPRESENTAÇÃO A PARTIR DA OBSERVAÇÃO DIRETA –

COMBATENDO EQUÍVOCOS

5.5.1. Ceci n’est pas une brouette

“É surpreendente ver atuar um provedor de vinhos,216 que consegue distinguir matizes 

que são indetetáveis para o resto dos mortais” (MARINA 1995:55). Façamos o paralelo 

com a observação: instrumentalizada pelo desenho, treinada, permite uma discri-

minação cada vez mais apurada das infinitas matizes que assumem, perante a visão, 

a forma, a luz, a distância, e inúmeros outros dados e valores visuais. Salientemos 

que qualquer estímulo visual, qualquer tema para o qual olhemos, se apresenta, 

de início, como um todo indiscriminado, uma “confusa totalidade”, que o desenho 

irá abordar seletivamente, isolando e identificando este e aquele aspeto, com uma 

acuidade muito superior àquela de que necessitamos no quotidiano percecionado. 

Ao desenharmos, enriquecemos os nossos esquemas percetivos, distendemos pro-

gressivamente os limites do olhar, aprendemos a extrair mais informação, estimu-

lados pelo vaivém da observação que dividimos entre o modelo e o papel. Olha-se 

o objeto, olha-se o desenho, numa alternância frenética, enquanto a mão dirige o 

traço – já que captar os dois alvos em simultâneo não nos é possível.  

prolongamentos destas ideias. Este último, segundo Arnold Hauser, introduz uma variante relativa-

mente ao primeiro, ao sugerir que “a arte não é simplesmente a rival da natureza, mas a própria fonte 

da inspiração artística e o conteúdo principal da obra que deverá ser criada.” Assim, “o compositor 

não está interessado no rouxinol, mas na música, o poeta nos crepúsculos mas na beleza dos versos, e 

aquele que é pintor não ama paisagens, mas quadros” (HAUSER 1978:412)

216 Como exemplo, repomos aqui uma caracterização escrita de um vinho – um fragmento dos breves 

textos que podemos facilmente obter na net com propósitos de divulgação publicitária. Fazemo-lo a 

título de curiosidade, pelo que não interessa a identificação do vinho em questão ou tampouco o site 

do qual extraímos o texto: “Aroma com seiva doce, mel, fruta branca e amarela muito suave, ligeiro tra-

ço mineral. Muito envolvente, equilibrado e fresco. Na boca está firme, com corpo médio, ligeiros tons 

amargos e salinos que lhe ficam bem, acidez correta, final com firme e com comprimento.” 
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“Recordemos que aquilo que vulgarmente se chama um ‘desenho à vista’, é afi-

nal um desenho de memória. Ou vemos o que estamos a desenhar ou vemos o 

desenho; nunca os vemos em simultâneo. Então, o que desenhamos (ou quem 

desenhamos) quando desenhamos? A imagem na nossa memória? A imagem da 

nossa memória? Afinal, nunca desenhamos o outro.” (BISMARCK  2004:4-5)

Tomado por ideias, filtrado pela memória, desenhando-nos também sempre 

a nós próprios, não deixa de nascer ali, de fresco, o desenho à vista, na presença 

vigilante do objeto concreto. Uma ação que pode realizar-se em estúdio, em aula, 

em campo aberto, em qualquer lado, mas que precisa de uma fonte externa direta. 

Um aspeto também destacado por Ian Simpson, autor de um consagrado manual 

de desenho, definindo esta modalidade de desenho como uma “transferência de 

informação tridimensional para as marcas de uma superfície bidimensional, a partir 

da observação direta.” (SIMPSON 1973:9)217

Mas igualmente nos revemos na definição amplificada que nos dá um outro 

autor, Nathan Goldstein, e que já contempla uma rede de ideias que sempre subjaz à 

observação e à representação, tidas estas como atos não propriamente elementares:

“O desenho responsivo traduz-se numa capacidade em captar profundamente as 

coisas do mundo visível e em fixar as suas características fundamentais, de um 

modo basicamente direto. Traduz-se num saber como começar, como proceder, 

como parar. (….) O desenho responsivo associa a perceção à conceptualização, fun-

de o pensar com o sentir, a indagação com a intuição. Por outras palavras, é um 

desenho que responde sensível e concisamente às qualidades que se nos afiguram 

como as mais atrativas e significativas, em qualquer tema.” (GOLDSTEIN 1984:1)218

217 T.L.: “'Drawing’ for my purpose in this book is translating, directly from observation, three-dimen-

sional information into marks on a two-dimensional surface.”

218 T.L.: “'Responsive drawing' is the ability to experience deeply the things we see or envision and to 

set down their essential characteristics and meanings in some direct way. It is knowing where to begin, 

how to proceed, and when to stop. (…) It is the ability to join percept to concept, to fuse thinking and 

feeling, to merge inquiry and intuition. In other words, it is the ability to respond sensitively and conci-

sely to those qualities we find attracting and important.” 

Nota: Tomamos, nós, a expressão original do autor – “desenho responsivo” – numa aceção sinónima 

de “desenho de observação”. A ênfase que o autor coloca no caráter reativo, determinado e dirigista da 

observação desenhada, através da utilização daquele termo, não o faz diferir da modalidade de desenho 

que aqui estudamos.
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Nos livros e documentos vários que versam tanto a teoria quanto a prática do 

desenho de observação são ainda comumente usadas outras terminologias que to-

maremos numa aceção sinónima – desenho de representação do real ou desenho à 

vista.  Não adotaremos, no nosso trabalho, o termo desenho do natural, por sugerir 

uma óbvia restrição temática, i. e., um interesse exclusivo pela observação do mun-

do natural, excluindo o mundo artificial e/ou construído pelo homem, para nós 

nunca menos pertinente de ser lido e reposto, no contexto em que trabalhamos.  

E rejeitaremos com veemência a denominação desenho realista que a todo o tempo 

parece querer repor o equívoco que tentamos banir – posição que já começámos a 

demarcar e intentamos continuar a demarcar nos desenvolvimentos que se seguem. 

Trata-se do equívoco da “semelhança” entre observado e representado. É ver-

dade que as marcas gráficas, habilmente manipuladas pelo desenhador, podem, 

se tal for o objetivo, provocar no observador a ilusão da realidade. “Ora bem”, diz 

Carlos Montes acerca da situação, “a ilusão não equivale ao parecido, já que o mundo 

real em nada se parece a um conjunto de linhas e de manchas, por muito que estas 

simulem o escorço das figuras, a sensação de espaço e de profundidade, as texturas, a 

luminosidade, etc.” (MONTES 1995:499)219

A ilusão equivale, sim, a um efeito simulador assumido e conseguido, todo ele 

apoiado na estimulação visiva, segundo operações de alguma complexidade que já 

Umberto Eco estudara. Jorge Spencer traz-nos esse testemunho, dizendo:

“Umberto Eco, refutando todas as teorias ingénuas de propriedades comuns de se-

melhança entre objeto e ícone, refere-se a esta questão escrevendo: ‘Os signos icóni-

cos não têm as mesmas propriedades físicas do objeto, mas estimulam uma estru-

tura percetiva semelhante à que estimularia o objeto imitado’. ”(SPENCER 200:225)

Desfeita a ingenuidade neste ponto, logo se vê também desfeita num outro – 

o da cópia.220 É que, se se compreende que o desenho jamais coincide com o real, 

219 T.L.: “Ahora bien, la illusion no equivale al parecido, ya que el mundo real en nada se parece a un 

conjunto de líneas y manchas, por mucho que éstas simulen el escorzo de las figuras, la sensación de 

espacio y profundidad, las texturas, la luminosidad, etc.”

220 T.L.: “A ideia de que a arte repete, copia e mima a realidade num meio diferente (…) constituiu 

o centro da antiga teoria da mimese”, diz-nos Paul Feyerabend (1991:153). Este autor desenvolve um 

extenso estudo, fundamentado na História, acerca desta teoria e da tendência imitativa, em si mesma, 
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então logo se depreenderá que tampouco o duplica ou copia. O equívoco é, porém, 

tão frequente, (verificando-se, até, a respeito de representações com elevados níveis 

de abstração explícita), que surge constantemente referido e corrigido, nos textos 

teóricos do desenho. Na Introdução do seu manual de desenho, Ian Simpson, por 

exemplo, esclarece:

“Os desenhos de representação são frequentemente referidos como exercícios de 

mera cópia. (…) Mas faça-se o que se fizer, não podemos jamais copiar um tema 

tridimensional para as duas dimensões. (…) Copiar é impossível, e se a ênfase é 

colocada na observação e na tradução gráfica, torna-se mesmo irrelevante a lin-

guagem do desenho ser mais literal ou mais abstrata.” (SIMPSON 1973:13)221

O desenho não poderia copiar, mesmo que o quisesse, até porque não se 

constrói, sequer, com os materiais da realidade. O mesmo problema pode ser fo-

cado no sentido inverso – assim fazendo ver que tampouco os elementos gráficos 

do desenho existem na realidade física tridimensional:

“O problema mais óbvio é o de que, enquanto os media do desenho (lápis, caneta, 

carvão, conté) se aprontam a produzir linhas (o desenho sempre é associado às linhas 

desenhadas), há muito poucas linhas no mundo visual real.” (SIMPSON 1973:12)222

Veja-se, por exemplo, que “o corpo humano não termina com linhas.” (BALZAC 2005:51). 

As palavras do personagem Frenhofer, mestre de pintura, da novela de Honoré de Balzac, 

passam, de seguida, a confrontar os mecanismos ilusionistas da pintura com os da es-

cultura e os do desenho, qual deles mais “verdadeiros” ou mais “ falsos”: “Nisso, os escultores 

que não terá sido apenas especialidade filosófica ou produto do senso comum, mas parte intrínseca 

das procuras da ciência e da arte. Do seu rigoroso relato, ficamos a compreender que a imitação, como 

processo seletivo complexo que implica tanto conhecimento prático como teórico, desencadeou uma 

variedade de perspetivas acerca da relação da arte e das ciências com a criatividade e, mesmo, acerca 

da função de cada uma delas, nas sociedades, ao longo dos tempos.

221 T.L.: “Frequently one hears drawings refered to as just copying. (…) Whatever we do, we cannot 

copy a three-dimensional subject in two dimensions. (…) Copying is impossible, and if emphasis is put 

on observation and translation into drawing it is irrelevant whether the use of the drawing language is 

literal or more abstract.”

222 T.L.: “The most obvious problem is that while the drawing media (e.g. pencil, pen, charcoal, conté 

crayon) most readily make lines (we always associate drawing, automatically, with drawing lines) there 

are few lines in the visual world!”
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estão mais perto da verdade do que nós, pintores. A natureza comporta uma sucessão de 

volumes que se implicam uns nos outros. Rigorosamente falando, o desenho não existe!”223 

(BALZAC 2005:51)

Construção artificial e artificiosa, o desenho “não existe”, efetivamente, no mundo 

do natural. Existe apenas dentro do seu próprio universo, no qual interagem os sinais 

gráficos. Existe apenas na interação física “do sinal na superfície, na multiplicidade e va-

riabilidade do sinal” (MASSIRONI 1983:50) e nos infindos significados que daí decorrem.

Reafirmemos, assim, que a representação é sempre simulação224 construída 

pela plasticidade artificial das marcas gráficas. Assim o disse também Magritte, em 

tempos, perante o desenho do cachimbo: “ ‘Ceci n’est pás une pipe’ - que é como ter 

dito ‘o rei vai nu.’” (RIBEIRO e ARAÚJO 1995:s.p.)

A revelação desta ambiguidade fundamental mantém todo o seu impacto se 

nos deslocarmos do mundo da pintura para o do design: o designer Philippe Starck 

(Paris, 1949), questionando os significados do design, retoma-a e coloca-a como 

legenda, sob a foto do seu Fauteuil (ou carrinho-de-mão?), em madeira de freixo: 

223 T.L.: “Car le corps humain ne finit pas par des lignes. En cela, les sculpteurs peuvent plus approcher 

de la vérité que nous autres. La nature comporte une suite de rondeurs qui s’enveloppent les unes dans 

les autres. Rigoureusement parlant, le dessin n’existe pas ! »

224 Um dos docentes que entrevistámos, o arquiteto Miguel Mira, refere-se, também ele, ao termo "simula-

ção", nos seguintes moldes: “O desenho é um sistema abstrato, conceptual, que tem a capacidade de simular 

– nomeadamente de simular a tridimensionalidade. A descoberta dessa magia da tridimensionalidade 

ilusória resulta numa noção sobre a qual se podem construir muitas outras noções. Por vezes, demora muito 

tempo até que se forme essa consciência, no aluno, mas a partir do momento em que isso acontece, o enten-

dimento sobre o desenho ganha toda outra dimensão.” (Entrevista em 6 junho 2013 – Ver Anexo C)

Fig. 2  “Ceci n’est pas une brouette” PHILIPPE STARCK, Fauteuil, 1996. (Starck, 1996:14)
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225 T.L.: “Imagine that someone with no knowledge whatsoever of the practice of drawing (he might be 

from another planet) saw, for the first time, an artist sitting in front of a landscape alternately looking 

at what was before him and making black marks on a sheet of white paper. Noticing the lack of similari-

ty between the landscape and the signs on the paper, the observer might ask himself: ‘what should I be 

interested in?’ If then a second artist came to sit in front of the landscape and made marks on his own 

sheet of paper, the observer would notice in these marks not only a lack of similarity to the landscape, 

but also a lack of correspondence between the two sets of signs. And would ask again ‘what should I be 

interested in?´”

226 Referimo-nos a sessões de aula lecionadas pela disciplina de “Introdução ao Desenho” no Curso de 

Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa, na qual a autora é docente.

“Ceci n’est pas une brouette”. (STARCK 1996:324)

5.5.2. Como Entender Isto?

Em reforço do problema da “artificialidade” dos sinais gráficos, melhor ou pior as-

sumida, repomos aqui uma história inventada por autores do Impressionismo.  

O cenário é totalmente fictício: dois pintores estão diante de uma paisagem, uma 

terceira personagem observa-os (o episódio permitir-nos-á colocar novas equações): 

"Imaginemos que alguém sem qualquer conhecimento acerca da prática do dese-

nho (poderia ser alguém oriundo de um outro planeta) vê, pela primeira vez, um 

artista sentado perante uma paisagem, olhando intermitentemente para aquilo 

que está à sua frente, à medida que vai colocando marcas negras num bocado 

de papel. Constatando a falta de similaridade entre a paisagem e os sinais no pa-

pel, este personagem bem poderia perguntar a si próprio: “Como entender isto?”  

Se, entretanto, um segundo artista surgisse, sentando-se também à frente da pai-

sagem e dando início ao seu próprio desenho, o personagem em questão iria ve-

rificar nas marcas deste ultimo não só uma nova falta de correspondência com a 

paisagem, mas também uma falta de coincidência entre os dois sistemas de sinais.  

E perguntaria de novo: 'Como entender isto?' (WADLEY 1991:12)225

Parece-nos de interesse informar que este mesmo excerto já circulou em au-

las de desenho,226 acompanhado de um pedido de reflexão crítica, por escrito.  

A proposta aos alunos foi colocada nos seguintes termos: Utilizando uma lingua-

gem clara e sucinta, responda à dupla questão levantada pela personagem, relacio-

nando-a com a sua própria experiência na presente disciplina. 
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Agrupemos nós, em dois pontos distintos, os principais tópicos que a dupla in-

terrogação, já de si, bifurca, não propriamente para responder, aqui, ao exercício, mas 

para tecer, a partir deles, alguns desenvolvimentos fundamentais à nossa investigação:

5.5.2.1. Ultrapassando a visão do basbaque

Pela descrição oferecida, podemos tomar por certo que nenhum dos artistas tem 

a postura de um realista:227 o texto indicia claramente a ocorrência de uma rutura 

(uma dissemelhança) entre os valores visuais (cromáticos, lumínicos, texturais…) da 

paisagem real e os da linguagem plástica que as mãos dos artistas fazem aparecer.  

Depreendemos não ser, de todo, minuciosa, essa linguagem: nos termos em que sur-

ge referida, dir-se-ia até básica ou mesmo grosseira, de tão simples e de tão imedia-

ta elaboração, caindo, em monovalor, num suporte também ele pouco esmerado:  

“marcas negras num bocado de papel”.

Como entender isto? Como entender o interesse daqueles artistas em produzir 

borrões negros sobre um papel, como entender a sua intenção?  E, acima de tudo, 

como entender o resultado plástico das suas ações, não tanto em si mesmo, mas 

no seu potencial comunicativo? 

Das duas, uma: ou o leitor da imagem não a consegue, de todo, decifrar, i. 

e., esbarra todo o tempo com a negritude das marcas sem jamais lhes descobrir 

significações, não identificando nelas qualquer alusão ao tema da paisagem, e o 

problema acaba aí… ou tudo se complica ainda mais. Tudo acaba aí, no caso da 

primeira hipótese, porque estamos perante uma limitação extrema do recetor: 

aquele recetor não foi, de todo, ao longo do seu percurso de vida, familiarizado 

com a leitura de imagens vinculadas ao mundo concreto, não se terá jamais con-

frontado com os seus sistemas de codificação visual e, perante tal lacuna cultural, 

revela-se “cego” para com a carga de significados da pintura. 

Num breve parêntesis, lembremos: esta hipótese, como é do conhecimento 

geral, não é meramente retórica. Se reconhecemos, nós, instantaneamente, qual-

quer tema numa imagem dita figurativa é porque o nosso contexto sociocultural 

227 Utilizamos o termo na aceção em que o fazem os historiadores e críticos de arte, i.e., como uma 

atitude estética que tem por base o conceito de imitação e por ambição a ilusão de ótica. Lembra-nos 

René Huyghe: “O realismo, o aperfeiçoamento do realismo, foi o objetivo confessado que a arte do 

Ocidente se atribuiu desde a Idade Média (sobretudo a partir do séc. XIII) e que só no séc. XX sofreu 

interrupção.” (HUYGHE 1994:92)
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nos habituou a tal desde que nascemos. Conhecem-se relatos vários acerca da 

reação de primitivos aborígenes perante fotografias, atestando o fenómeno con-

trário, i. e., uma “dificuldade inicial para entender as imagens fotográficas, gravuras e 

desenhos que lhes mostravam (…), não conseguindo relacionar o que viam no papel 

com a realidade que contemplavam.” (MONTES 1995:499)

Se, numa segunda hipótese, o personagem da história possui, tal como todos 

nós, a apetência de decifrar imagens figurativas e, ainda assim, se revela chocado…

Seremos então levados a pensar que ele se vê pasmado perante o mecanismo 

da ilusão que se desencadeia à frente dos seus próprios olhos. Como podem mar-

cas negras tão “grosseiras” desencadear, no papel, a identificação dos elementos da 

paisagem? (partimos aqui do princípio de que o trabalho dos artistas apresentados 

pela história era minimamente qualificado e que não estamos perante ações gra-

tuitas, medíocres e por isso, sim, indecifráveis). Como pode a tinta monocromática 

substituir-se à matéria orgânica que constitui a paisagem e à infinita riqueza de 

detalhes visuais que comporta a cena? Substituir-se com eficácia porque, mesmo 

sem saber o como, o personagem assiste ali à emergência inequívoca (mágica?) das 

significações “árvore”, “terra”, “céu”…?

O aluno ao qual foi colocada a questão terá sido “avisado”: ele sabe, já, que a pin-

tura, tal como o desenho, trata assumidamente de construir ilusões. Sabe que cada 

artista, apoiado no seu próprio experimentalismo, por um lado e, nas descobertas 

dos artistas de gerações anteriores, por outro, investe todo o seu esforço no desen-

volvimento criativo de modos de questionar e/ou simular o real, podendo fazer disso, 

em permanência, um propósito de vida. Mas importa que o aluno verbalize o que 

sabe, que verbalize essa condição de “mentira” do pintar ou do desenhar, a fim de que 

o seu próprio desenho seja conduzido e aprofundado na lucidez dessa constatação.  

O aluno que se presta a progredir, em desenho (e nas atividades artísticas em geral), 

tem de ultrapassar a “visão do basbaque”228 e saber que aquelas representações sobre 

228 O termo é da escolha de René Huyghe e é tão forte quanto pertinente; reporta-se ao homem 

comum, de fraca cultura artística, sem qualquer hipótese de entender os caminhos do não-realismo, as-

sumidos pelas artes do século XX: “ ‘Que é que isto representa?’, eis a primeira reação do basbaque!(…) 

‘Como é que se faz?’ (…) Sejam quais forem as suas concessões às ideias mais evoluídas, cujo eco mal o 

atinge, o público médio não vai mais além. Quantos visitantes de museus e de exposições, aliás conven-

cidos de que vivem a arte, não limitam a esta pergunta a sua expectative estética! Eles bem pressentem 

que o ‘entendido’ tem acesso a algo que lhes escapa.” (HUYGHE 1994:88)
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os cavaletes mais não fazem do que “ favorecer a evocação de uma imagem convincente, 

apesar do facto de nem sequer uma das suas pinceladas corresponder ao que nós chama-

mos ‘realidade’.” (MASSIRONI 1983:20) – daí ter-lhe sido proposto o exercício.

5.5.2.2. Escritas sempre únicas

Agora é Merleau-Ponty e o seu amigo Paulo que observam juntos a mesma pai-

sagem. A história, contada na Fenomenologia da Percepção e reposta por Pedro 

Janeiro (2011), no documento que referenciamos, tem pontos de contacto com a 

história dos “nossos” três personagens. Os dois observadores de Merleau-Ponty 

constatam que “aquilo que aponta o dedo de um, escapava ao outro se não o tivesse 

visto pelo indicador do outro: um campanário, um ninho escondido entre os ramos de 

uma árvore”. E Janeiro completa:

“Diz Merleau-Ponty, e muito oportunamente, que ambos se encontram encerrados 

em perspetivas distintas, para sempre inconfessáveis mas que por partilharem a 

mesma história e a mesma natureza (humana, entenda-se), não só comunicam 

através do visto, como se reconhecem, mutuamente, contemporâneos no momento.”  

(JANEIRO 2011:190)

Sucede assim que a condição de contemporaneidade e de cultura compar-

tilhada (a cultura como força estabilizadora da maneira de ver o mundo) de que 

gozam os dois observadores, lhes permite comunicarem entre si. Usam essa plata-

forma comum para trocarem impressões acerca dos aspetos relevados e dos aspe-

tos ignorados, da paisagem, por parte de um e de outro. Na constatação do que 

foi visto e do que escapou, a cada um, podemos agora ressaltar a ideia de que o 

homem, individualmente considerado, mais não consegue do que uma visão par-

cial das coisas, e que está, pois, condenado à incompletude: 

“Se a natureza é insondável, é porque um único homem é incapaz, por si só, de 

a abraçar por inteiro, enquanto que a humanidade, encarada como um todo, é 

perfeitamente capaz de levar a cabo tal empreendimento.”229 (GOETHE 1996:54)

229 T.L.: “Si la nature est insondable, c’est parce qu’un home unique est incapable à lui seul de l’ embras-

ser tout entière, alors que l’humanité envisagée dans son ensemble en est parfaitement capable.” 
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Ainda que possamos não aderir totalmente aos elevados níveis de confiança nas ca-

pacidades do coletivo humano que a afirmação de Goethe denota, teremos de reconhe-

cer (a não ser que nos assumamos como românticos extremos…) que, de facto, o homem 

“é inconcebível isoladamente. Desde que surge no mundo, fica preso no diálogo 

das vozes que o rodeiam, as dos seus predecessores e as dos seus contemporâneos. 

Não existe homem natural, anterior a homem social. A única coisa que ele tem 

de seu é uma força informe, cuja função é precisamente a de absorver o exterior.” 

(Goethe apud TODOROV, 1996:55)230

As convicções de Goethe rejeitam perentoriamente a ideia de homem autosufi-

ciente. Porém, como se sabe, não renegam a singularidade em si. Na verdade, o pen-

samento goethiano reconhece que “é tão vão reduzir um homem às influências que so-

freu, quanto imaginá-lo virgem de qualquer interação com os outros.”231 (GOETHE 1996:55) 

E assim, ao afirmar que o indivíduo sempre transcende “as influências que sofreu”, a 

dialógica goethiana reintroduz a figura do sujeito no ato do conhecimento… com a 

dinâmica e a complexidade acrescidas que tal reintrodução acarreta.

Estamos agora em posição de firmar a não-passividade do sujeito na experiên-

cia percetiva, e a um passo de esperar importantes contributos da sua criatividade 

potencial, indo ao encontro das palavras de Janeiro: aos dois observadores da his-

tória de Merleau-Ponty, “o mundo aparece-lhes organizado, predicado; porém, único, 

em trânsito, expectante de subjetividade.” (JANEIRO 2011:190)

Aos dois observadores em questão, não é a enumeração do que foi visto e do 

que lhes escapou, em si mesma, que constitui a grande descoberta. Diríamos que 

aquilo que os atinge mais profundamente é a constatação de que, à incomensu-

rabilidade do mundo e à impossibilidade de o ler e narrar com total cobertura, 

só lhes resta, a cada um, contrapôr a singularidade da sua apreensão subjetiva.  

Se, assumindo-a, ousarem explorá-la criativamente, poderão (como é próprio da 

230 T.L.: “L’homme est inconcevable isolément. Dès qu’il apparaît au monde, il est pris dans le dialogue 

des voix qui l’entourent, celles de ses prédécesseurs comme celles de ses contemporains. Il n’existe pas 

d’homme naturel, anterieur à l’homme social. Ce qu’il a en propre, c’est la seule energie vitale, la force 

informe, don’t la function est précisément d’absorber l’extérieur.”

231 T.L.: “Il est donc tout aussi vain de réduire un homme aux influences qu’il a subies, que de l’imaginer 

vierge de toute interaction avec les autres.”
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arte e dos artistas) avançar, cada um per si, “propostas de um novo mundo, com uma 

nova ordem, com uma outra lógica”, capazes de pôr em causa o “a priori cognitivo” 

determinado pela cultura vigente. Não sem pagar, na maioria das vezes, o duro 

preço da incompreensão, até rejeição, por parte dos seus contemporâneos. Como 

ocorreu com os exemplos dados por Janeiro: “Constable, Renoir ou Gauguin, Bacon; 

Giacometti, Calder; Corbusier, Ghéry.” (JANEIRO 2011:190)

Singular será, portanto, qualquer descrição verbal da paisagem observada, 

como singular232 será a escrita gráfica que cada mão organizará, no suporte, codifi-

cando/sintetizando as impressões recebidas (o desenho, como sabemos, é sempre 

uma operação de síntese, de gestão da informação visual disponível, requerendo, 

do desenhador, a cada passo da sua empreitada, a tomada de opções – o que pre-

tende ressaltar, o que pretende alterar, o que pretende retirar). Nesta aceção e ao 

contrário daquilo que é comum pensar-se, o desenho de observação não repete 

ou mimetiza, antes transforma, inventa e, eventualmente, inova. Ideias que, no seu 

conjunto, se reveem nas palavras de Ana Leonor Madeira Rodrigues:

“Refira-se que este registo, o da representação pelo desenho, não é um gesto passivo 

ou mimético sendo, pelo contrário, uma espécie de um entender interativo da paisa-

gem fenomenológica que os nossos sentidos experimentam, através de uma expressão 

gráfica não codificada que se inventa a cada nova realização.” (RODRIGUES 2003:79) 

232 Tal como temos vindo a fazer, retomamos, em breve nota, a questão dos modelos de ensino iniciada 

em 3.4., a partir da sistematização levada a cabo por Bartolomeu Paiva (2006) -  desta feita, a partir da 

problemática da singularidade que acaba de emergir. O modelo de aprendizagem dito “pessoalista” 

detém-se nela e, incorporando contributos de disciplinas como a filosofia existencial, a fenomenologia, 

a antropologia cultural, a psicologia e a psicanálise, entre outras, valoriza acima de tudo o desenvolvi-

mento pessoal/singular do aprendiz. Paiva sintetiza que, para além das dimensões cognitivas implicadas 

nos processos de resolução de problemas, o cenário pessoalista enfatiza essas dimensões individuais 

numa abordagem assumidamente humanista e desenvolvimentista e faz ver que “a observação de ou-

tros modelos e situações como forma de aprendizagem perde sentido neste cenário, em que o modelo 

é assumido pelo próprio indivíduo em formação.” (PAIVA 2006:39)
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5.6. OBSERVAÇÃO E INVENÇÃO . DESENHO E PROJETO

5.6.1. Um jogo em campos opostos?

A observação desenhada poderá, portanto, ser entendida como uma operação de po-

tencial inventivo. Banidos os equívocos tendentes a afirmar o inverso, reafirmamos que 

observação e invenção são atos de efetiva proximidade, assim corroborando com a afir-

mação de Marina: “Entre a perceção e a invenção não há um abismo.” (MARINA 1995:34)

No que toca às relações entre desenho e projeto, este tópico revela-se funda-

mental. Vejamos porquê.

Comecemos por formalizar uma interrogação fulcral:

Entre o desenho e o projeto, tidos estes como bases disciplinares de cursos de ar-

quitetura e de design, deveremos preocupar-nos em relevar relações de proximidade 

ou de oposição, quando se trata de compreender os seus exatos contributos curricu-

lares? Perguntando o mesmo, mas de outro modo: deveremos cavar um abismo (para 

repetir o termo de Marina) ou erguer uma ponte, entre as duas disciplinas?233

A verdade é que a problemática permite ampla mobilidade de enfoques e de 

posicionamentos. A reflexão de Joaquim Vieira, por exemplo, em torno da interro-

gação “O Desenho e o Projeto são o Mesmo?”, apoia-se numa intencional radicaliza-

ção dos dois atos em título. Tornando-os distantes, evitando contágios, encontra 

melhor a natureza específica de cada um, clarifica conceitos e desfaz ambiguida-

des de fronteira. A limpidez do enfoque constitui um alvo em si própria mas visa 

também uma depuração de objetivos e conteúdos de ordem pedagógica, da parte 

de um autor-pintor que é também professor de desenho numa escola de arquite-

tura e que toma como suas as premências académicas: 

“Está na ordem do dia (…) tornar claros e rigorosos os métodos e os processos que ten-

tam sustentar as teorias, as ideias que condicionam as práticas, as ideologias que con-

duzem os comportamentos. Está na ordem do dia a consolidação de uma nova ética.”  

(VIEIRA 1995:22) 

233 Foi esta mesma interrogação que desencadeou a quasi-experiência que desenvolvemos junto de 

diversos grupos-turmas de alunos, no âmbito das Metodologias Intervencionistas de Investigação Ativa 

– ver capítulo 8.
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Considerando que o papel atribuído ao desenho, “tanto na formação geral 

quanto na formação específica, se mantém, ainda hoje, muito equívoco”, o autor 

propõe uma ida “à raiz” do problema.Tal como ocorre com a nossa intenção de 

pesquisa, o trabalho de Joaquim Vieira não se detém excessivamente nos aspetos 

metodológicos do projeto, sob o argumento de que estes têm vindo a ser alvo de 

estudo aprofundado de inúmeros especialistas, dada a complexidade que envolve. 

Assumindo, antes, uma eventual “elementaridade” de abordagem, passa a referir as 

prioridades do projeto, na sua vocação intrínseca de servir/intervir no espaço so-

cial, para logo as contrapor ao vetor de interioridade que desde sempre constituiu 

o desenho. Numa escrita de sensibilidade que roça o poético, porém nada ficando 

a dever à precisão, surgem claramente caracterizadas “as grandes instâncias” do 

desenho, num deliberado extremar das qualidades, atributos ou condições que lhe 

são impressas à nascença. Numa síntese deste retrato, poderemos adiantar que o 

desenho surge, em Vieira, como um “encontro com os valores formais da vida atra-

vés do prazer, da fruição e da partilha” e como o “espaço da extrema subjetividade” 

comandado pelo fazer, pelo poder da mão, concretizando a “vontade de fruição 

do mundo” e a “entrega ao que está diante de nós”, através de um processo “sempre 

muito lento, sofrido, conflituoso, exaltado”. Na experiência de índole “ interior”, do de-

senho, não estará, pois, presente “o desejo de transformar o resultado desse processo 

noutra realidade”. “Quando isso acontece”, acrescente Vieira, “considero que acaba o 

desenho e começará o projeto.” (VIEIRA 1995:40-53)

Com toda a nitidez, vemos assim surgir a fronteira que separa o projeto do de-

senho. Voltando ao âmbito da nossa pesquisa poderemos então perguntar: de que 

lado desta fronteira iremos situar o “nosso” desenho de observação? Será que tam-

bém este desenho absorve em si as prioridades apontadas por Vieira e as valida 

com igual intensidade? Por outro lado, será que este desenho exclui radicalmente 

a componente projetual?

Cremos que o desenho de observação que estudamos pode ser tido como uma 

derivação muito específica desse desenho “enorme” e por isso quase “ informe” que 

tratou Joaquim Vieira (os termos nada pretendem ter de pejorativo), assumindo-se 

num sub-território claramente restrito de problematização. Neste sub-território – 

assim o cremos – não estarão excluídas as dimensões contemplativas e subjetivas, 
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mas também não estarão renegadas as mais pragmáticas componentes projetuais, 

até porque o desenho-à-vista que aqui versamos, inserido nos programas de estu-

do de cursos de arquitetura e de design, constitui, ele próprio, um projeto (de or-

dem pedagógica), necessitando da formulação racional de objetivos e de métodos 

para se ver cumprido. É nosso intuito defender a tese de que, uma vez conduzido 

para a sala de aula e aí dinamizado por professor e alunos, este desenho continua 

a ser uma prática de natureza eminentemente projetual, assente na capacidade de 

problematização e de experimentação de cada indivíduo, por um lado, e do cole-

tivo de indivíduos, por outro.234 Estes argumentos vêm esbater a nitidez da linha 

que Vieira, tão pertinentemente, ergueu, e fazem-no em prol desta “causa” que é, 

para nós, a aprendizagem do desenho de observação, em design.

Prossigamos, um pouco mais, no sentido desse esbatimento.

E passemos a referenciar o escrito de Philip Cabau (2010), que cremos extre-

mamente a propósito. Igualmente centrado nos problemas da pedagogia do de-

senho, o texto propõe-se discernir acerca daquilo que diferencia o desenho-das-

-Artes-Plásticas, do desenho-do-Design, assim intentando conformar “um território 

claramente disjuntivo entre ambos.” (CABAU 2010:26). Numa tal operação de disjun-

ção reconhecemos a estratégia de Vieira: radicalizar as diferenças, a fim de as ma-

ximizar em clareza, e assim satisfazer o “Desejo de Ver Claro” que intitula o próprio 

escrito. Não podendo aqui repor, ou, sequer, referir, o rico conjunto de suposições 

e questões que enredam a estrutura do documento original, passamos a recortar 

algumas das observações disjuntivas do autor, que consideramos muito esclare-

cedoras, sublinhando alguns dos seus termos-chave, em dois parágrafos distintos:

Uma delas é a de que o desenho, em Design, deve, fundamentalmente, servir a 

natureza mundana desta atividade, trazendo dividendos à relação entre “eficácia e 

mundo” que lhe é tão fulcral. Assim, ao longo de todo o processo que envolve a cria-

ção de um objeto de design, o desenho cumpre o importante papel de estabelecer 

a comunicação entre o projetista e os múltiplos agentes que viabilizarão a proposta, 

234 Citamos, a propósito, a arquiteta Teresa Rodeia, docente de desenho na formação em Arquitetu-

ra (entrevista em 24 maio 2013). Pensando nos exercícios de observação que desenvolve com os seus 

alunos de 2º ano, no exterior, afirma: “Quando observamos, a riqueza do tema é tanta que, se não se 

encontra uma maneira de fazer conjugar as partes num todo, i.e., se não se tem uma atitude projetual 

perante aquele problema, não se consegue construir o desenho, não se avança. (…) Não há outra ma-

neira de fazer desenho de observação.” 
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constituindo-se necessariamente como representação. (CABAU 2010:28-29)

Ora, “se a eficácia do objeto no mundo constitui o chão primário do Design, já nas 

Artes Plásticas esta forma de abordar o assunto, ao contrário, de pouco ou nada serve” 

– contrapõe o autor. Neste outro domínio, o desenho “pouco oferece de calculável”, 

“não assume a natureza de uma pragmática” e, na verdade, escapa-se completamen-

te aos moldes em que operam as representações em Design:  “Pode dizer-se mesmo 

que (...) a sua capacidade de renovação decorre da capacidade que o desenho possui de 

inventar sempre novos modos de não ser representação”, frisa o autor. (CABAU 2010:28)

Tal como ocorreu com Vieira, assim se veem extremadas, em Cabau, “as natu-

rezas e tendências predominantes de uso e utilidade do desenho” (2010:33), nas duas 

diferentes áreas apontadas. Acresce, porém, dizer que ambos os textos acabam por 

relativizar a radicalidade das suas afirmações, passando, num segundo momento 

reflexivo, a amenizar os gumes das “clivagens insinuadas” (CABAU 2010:37). Ambos os 

escritos, de um e de outro dos autores, terminam com observações que reconhe-

cem, por fim, que as duas grandes esferas de pensamento e de ação equacionadas 

são, afinal, comunicantes, o que significa que o conjunto de mecanismos de uma e 

de outra sempre acabam por se entrecruzar ou, mesmo, fundir.

Estas ideias vêm fortalecer a convicção fundamental que alimenta a nossa 

hipótese de investigação. Ao “nosso” desenho de observação, realizado manual-

mente, vê-mo-lo, pois, como uma prática que determina, desde a primeira linha 

traçada no suporte, as mais insuspeitadas articulações entre pensamento dirigido 

e pensamento dispersivo, tanto se identificando com as prioridades de eficácia do 

desenho-projeto, como com as errâncias, “ressonâncias” e “áreas secretas de som-

bra” (CABAU 2010:33) do desenho-desenho. As primeiras são previstas, programadas, 

controladas, pelos próprios exercícios, as segundas são pura e simplesmente inevi-

táveis: acontecem por si, sempre que desenhamos, e não devem/podem jamais ser 

erradicadas (embora possam, sim, ver-se moderadas/condicionadas pela vigilância 

mais ou menos apertada dos ditames do enunciado). Em suma, os diferentes exer-

cícios poderão até pré-determinar qual das duas modalidades de pensamento virá 

a ser, caso a caso, dominante, fazendo integrar, nos seus enunciados, recomenda-

ções metódicas de acordo com tal determinação. Mas deveremos reconhecer que, 

em todo e qualquer exercício de observação desencadeado em aula, que se quis 
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planeado, previsível, ordenador, as astutas estratégias do sujeito sempre se per-

mitem romper com a matriz metódica, melhor ainda, manter-se vantajosamente 

dentro e fora dela. A consciência desta ambivalência vai sendo adquirida progres-

sivamente, tratando-se de uma vivência-aprendizagem marcante, para o aluno. 

O que mais importa aqui frisar é que, quando a dita astúcia amadurece por 

referência à matriz, é que se descobre o real sentido da liberdade. E o erro, também 

ele descoberto por referência à matriz, abre janelas sobre as “zonas de sombra” que 

refere Cabau (a imensidão enigmática do mundo do desenho)… mas não menos 

sobre zonas “de luz”, ao fomentar a autocrítica, por um lado, e permitir o vislumbre 

de alternativas, por outro. Tendo consciência de que tem liberdade de opção, só 

então o aluno se pode dizer sujeito – e só então se pode dizer projetista.235

Na continuidade destes raciocínios, entendemos que, quando se trata de obser-

var as dinâmicas formativas das duas disciplinas - desenho e projeto - não deveremos 

julgar assistir a um jogo em campos opostos, no qual cada uma das equipas trabalha 

só para si mesma. O que se alveja é uma vitória comum, numa formação comum.

5.6.2. Intercâmbios, interdependências e até miscelâneas

Prossigamos no alinhamento deste alvo, mas mudemo-nos, agora, do mundo labo-

ratorial do ensino para o mundo real, origem, rumo e destino de todos os projetos. 

E ouçamos alguns testemunhos profissionais:

“Desenhar é, antes do mais, ver com os olhos, observar, descobrir. É aprender a 

ver, a ver nascer, expandir-se, morrer, as coisas e as gentes.” (Le Corbusier apud MOLINA 

1995:609) As palavras deste arquiteto/ designer/ artista plástico (1887-1965) fazem 

eco da visão de Joaquim Vieira: o desenho é “vontade de fruição do mundo” e, simul-

taneamente, “entrega ao que está diante de nós”. (1995:47)

Detenhamo-nos em cada um dos termos usados, em cada ideia expressa por 

Le Corbusier: o conceito da observação-conduzida-pelo-desenho vê-se como que 

prolongado e, mesmo, dilatado, pelo de descoberta que, assim, lhe vem reconhecer 

todo um dinamismo intrínseco suscetível de gerar conhecimento. Um dinamismo 

intrínseco que, potenciado por um processo de aprendizagem (“aprender a ver”...), 

235 Tratamos esta mesma questão, enfocada a partir do método, no ponto 6.3.7.
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dir-se-ia capaz de repor em registo o dinamismo vital que envolve “as coisas, as gen-

tes” do mundo em que vivemos. O que é tarefa de monta, diríamos. Se o autor des-

tas afirmações nada mais lhes acrescentasse, seria provável que aqui entendêssemos 

o desenho, no binómio observar/representar, como um glorioso fim em si mesmo.

A citação, porém, prolonga-se:

“Desenhar é também inventar e criar. O fenómeno da invenção não pode sobrevir se-

não posteriormente à observação. O lápis descobre e depois entra em ação para nos 

conduzir muito mais além daquilo que temos sob os olhos.” (apud MOLINA 1995:609) 

Agora, já o desenho surge apontado como meio para outros fins, fins que se 

situam bem para lá da mera observação do existente. É portanto da capacidade 

inventiva e transformadora do mundo que se fala, pelo que podemos afirmar o 

desenho, em Le Corbusier, como “chave” do projeto: “Cada dia da minha vida foi em 

parte dedicado ao desenho. (...) Não é preciso ir mais além para encontrar a chave dos 

meus trabalhos e investigações...” (1995:610)

No desenho referido por Le Corbusier, podemos então reconhecer duas aptidões 

distintas: uma dedicada a cultivar a leitura, a descoberta da paisagem fenomenológi-

ca, representando-a, e outra que antes aspira a emancipar-se desta, a fim de criar no-

vas realidades.236 Repetimos, porém, que não é tanto a apreciação das facetas supos-

tamente autónomas das duas atividades o que nos ocupa aqui. Muito pelo contrário, 

o que nos importa descobrir e caracterizar é o sistema de trocas que pode ocorrer 

entre elas. Importa-nos detetar os intercâmbios, as interdependências... suspeitando, 

desde já, que iremos deparar com espaços algo caóticos, de frequente miscelânea, 

hibridez e simultaneidade entre os territórios da observação e da invenção. 

Nas palavras assumidas por Le Corbusier há, claramente, um antes e um de-

236 Podemos relacionar estas duas aptidões com os termos “operatório” e “operativo” que usa Fernando 

Poeiras: “Normalmente, distinguem-se dois valores pragmáticos no uso do desenho em Design: um valor 

operatório e um valor operativo (…) que são distintos mas não se excluem mutuamente. No operatório, pri-

vilegia-se a qualidade instrumental do desenho, i. e., o desenho usa-se como um meio para uma finalidade 

que lhe é exterior. O modelo desse uso do desenho é a “representação”. (…) No operativo, privilegia-se outro 

valor pragmático: a produtividade do próprio desenho para compreender e imaginar o objeto. O modelo 

desse desenho não é a reprodução do compreendido e do imaginado (a “representação” em sentido lato) 

mas a produção, a potência do desenho para fazer compreender e imaginar (…).” (POEIRAS 2006:38)
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pois: o exercício da observação, treinado ao longo dos imensos Carnets de viagem, 

é um poderoso instrumento para interrogar a História e a Natureza que vai, sim, 

influenciar o projeto, mas a posteriori. E, de facto, os estudiosos da sua carreira 

afirmam detetar, frequentemente, um significativo arco temporal mediando os de-

senhos de observação - na fase das grandes viagens de um Corbusier ainda muito 

jovem - e os testemunhos das suas aplicações em projetos da plena maturidade.

“As secções das claraboias-altares de Ronchamp, a disposição das células de La 

Tourette, as unités, multitude de detalhes dos seus projetos de villas, ou os seus 

edifícios da Índia, surgem explicados por vários críticos, comparando os desenhos e 

notas de viagem com os mesmos do projeto muito posterior.” (LAPUERTA 1997:54)237 

(sublinhados nossos)

237 T.L.: “Las secciones por los lucernarios-altares de Ronchamp, la disposición de las celdas de La Torette, 

las unités, multitude de detalles de sus proyectos de villas, o sus edifícios de la India, aparecen explicados 

por vários críticos, comparando los dibujos y notas de viaje con los propios del proyecto muy posterior.” 

Fig. 3  LE CORBUSIER. 
Capela rural. Desenho de viagem, 1935 (PERRONE 2004:13)

Fig. 4  LE CORBUSIER. Capela de Ronchamp  
(1950-1955). Desenho datado de 1951 (PERRONE 2004:13)

Le Corbusier defendeu explicitamente que, quanto mais vasto fosse o “de-

pósito” de imagens recolhidas por um arquiteto, maior seria a sua capacidade de 

projetar, a nível do seu potencial imaginativo. Trata-se de reconhecer proprieda-

des muito ativas, mesmo que em latência, no espólio de imagens que o desenho 

memoriza, e a partir do qual a mente pode catapultar, logo no momento ou num 

qualquer dia mais tarde, para novas explorações projetuais. 

Referindo-se, por seu turno, aos desenhos de viagem que tão intensamente 

preencheram a vida de artista e de projetista de Daciano da Costa, Jorge Spencer 

(1994:19) expressa idênticas observações:
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“É talvez o colecionar de memórias ‘ físicas’, experienciadas, que mais tarde opera-

rão num dos inúmeros momentos da prática desenhada do seu trabalho de todos 

os dias: manipular e transformar criticamente a realidade, através da utilização 

da geometria sobre as duas dimensões da folha de papel”. (sublinhados nossos)

E ao mesmo se refere, ainda, Eduardo Côrte-Real (2001:19) quando, a propósito 

da investigação-pelo-desenho, afirma:

“Estes desenhos armazenados na mente, como resultado do trabalho constante 

de pesquisa, constituem o primeiro passo para uma definição de desenho que 

ultrapassa a mera instrumentalidade. Esta forma de assimilar a coisa vista atra-

vés de um processo que é mental, mas também manual, permite edificar uma 

‘figuroteca’ na mente que, mais do que um artigo estático, vem a funcionar como 

alimento dos projetos futuros.”238(Sublinhados nossos)

“Como um artefato físico colecionado ou admirado, como um modelo que contém 

uma importância simbólica, o esboço de referência é uma base metafórica que pode 

ser utilizada transformada ou combinada em um projeto posterior”, afirma Michael 

Graves, a propósito da sua prática rotineira em desenho de observação e a título 

de exemplo daquilo que foi dito. (apud PERRONE 2004:14) (Sublinhados nossos)

Prossigamos com a análise de outras situações: os desenhos de observação 

direta de Henry Moore239, que adiante apresentamos, (Figs. 5 a 9) extraídos de 

um dos seus cadernos de registo e levando à exaustão o tema do rebanho no seu 

habitat, revelam-nos uma situação próxima da de Le Corbusier, porém com uma 

nuance. Senão vejamos: a linha é, nestes registos de observação, a protagonista. 

Controlada em intensidade, densidade e níveis de vibração, configura, determina 

o peso dos volumes e direciona as superfícies no espaço, texturizando-as e ilumi-

238 Esclarecemos que estas ideias, que tomámos a liberdade de referir em termos gerais e abstratos, sur-

gem expressas, no original, a propósito do tratado de pintura de Cennino Cennini, dos finais do século 

XIV, no qual Côrte-Real vê contributos decisivos para a instituição histórica do primado do Desenho no 

desenvolvimento do Projeto. Da referida obra, começa Côrte-Real por dizer: “O Libro dell’ Arte propõe 

claramente que o Desenho tenha um caráter formativo e investigativo como forma de adquirir a capa-

cidade de projetar quando refere os desenhos entro testa tua.” (CÔRTE-REAL 2001:19)

239 Referimo-nos a Henry Spencer Moore (1898-1986) escultor e desenhista britânico que desenvolveu uma 

obra tridimensional predominantemente figurativa, com breves incursões pela abstração.
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nando-as. Nalguns desenhos, porém, como no correspondente à fig. 9, podemos 

ver que comungam no mesmo suporte essas primeiras linhas com outras linhas – 

mais espessas e tendentes a ocupar um primeiro plano – que lhes são como que 

alheias, intrusas na lógica inicial da fabricação do desenho. Na verdade, são linhas 

que avançam com finalidades projetuais, no sentido em que começam mesmo ali 

a denunciar a visão não tanto do leitor-desenhador mas do projetista-escultor, num 

seu projeto de transfiguração do real (a fig. 10 pretende dar a ver a aplicação de 

uma “escrita” gráfica de idêntica natureza, porém aplicada a um outro projeto es-

cultórico do artista). Digamos que os dois referidos grupos de linhas servem pro-

jetos diferentes – o de repor o observado e o de projetar uma escultura. Ao invés 

do que referimos em Le Corbusier, surgem, neste caso, num mesmo suporte, num 

mesmo desenho, e quase sem mediação temporal.

Figs. 5, 6, 7 e 8  HENRY MOORE. Desenhos do Sheep Sketchbook, 1972. 

(Henry Moore’s Sheep Sketchbook, 2004, s.p.)

Arriscamos especular que, em registos posteriores, a estilização escultórica já 

ensaiada por Moore irá, por seu turno, afetar os modos de observar (as ovelhas, do 

natural, entenda-se...) que se lhe seguirem. Irá afetar, portanto, os modos gráficos 

de recolher e tratar os dados dessas novas observações, assim se invertendo a or-

dem das ações. Os contágios a considerar serão, pois, de duplo sentido.
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Figs. 9  Detalhe da fig. 8

Figs. 10  HENRY MOORE. Desenhos: Figura reclinada vestida (s/ data)

Disponível em: https://www.google.pt/search?biw=1330&bih=635&tbm=isch&q=henry+moore+esculturas&oq=&gs_l=

Figs. 11  HENRY MOORE. Escultura: Figura reclinada vestida, 1979.

Disponível em: https://www.google.pt/search?biw=1330&bih=635&tbm=isch&q=henry+moore+esculturas&oq=&gs_l=
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240 Citamos, a propósito, palavras do designer Pedro Silva (entrevista em 16 abril 2013): “Pode-se de-

senhar a projetar e projetar o desenho.(…) não consigo ver as coisas de uma forma muito direcionada, 

muito unidirecional, não há um princípio, um meio e um fim, as coisas tendem sempre a ser um pouco 

cíclicas... por exemplo, aquilo que se depreende depois da projetação pode ainda ser incluído num novo 

desenho, no projeto de um novo desenho.”

241 Referimo-nos a Alberto Giacometti  (1901-1966), artista suíço que se distinguiu pelas suas esculturas 

e pinturas expressionistas.

242 Diz-nos Beaumelle: “Para ele [Giacometti], só o olhar pode fazer, da figura, ‘um movimento transparente 

no espaço, um objeto vivo’. Prisioneiro dessa rede de olhares que elaboram espelhos e reflexos, o real – ou 

melhor, as suas desmultiplicadas aparições – dissolve-se em vestígios, numa filigrana móvel e instável. E esse 

resíduo inscrito no papel, Giacometti diz-nos constituir um ‘núcleo de violência inquebráve’l.” (2001:13) 

243 O mesmo autor afirma que, em Giacometti, os três domínios – desenho, escultura e, ainda, pintura 

– de modo algum estabelecem, entre si, relações de precedência, mas de alternância e de complementa-

ridade, num questionamento comum. Nesse comum, o artista assume que o desenho constitui a base 

de toda a sua produção: “Ce qu’il faut dire, ce que je crois, c’est que, qu’il sagisse de sculpture ou de 

peinture, en fait, il n’y a que le dessin qui compte”.(Palavras de Giacometti apud BEAUMELLE 2001:14)

São, aliás, este tipo de contágios que nos levam a minimizar a lógica da precedência 

e da decorrência, do antes e depois que é clássico ver-se aplicada e que também a ver-

balização de Le Corbusier utilizou. Pode haver distinção dos materiais e das ações, pode 

haver maior ou menor separação temporal entre estas, mas o que parece constatar-se 

é que há um caminho circular entre o desenho de observação e o desenho projetual.240

Podemos ver em Giacometti241 mais um exemplo daquilo que queremos dizer 

(Figs. 12 e 13). Nos desenhos que se apresentam, a leitura do modelo, por observação 

direta, processa-se através da linha curvilínea: arriscam-se rotas, que se rejeitam ou 

se confirmam, à medida que continuamente se vão sobrepondo, até que dosagens 

certeiras nas dimensões, direções e densidades definam as reentrâncias e protuberân-

cias do volume, e atinjam os graus de substancialidade requeridos – até que surja na 

folha aquilo que o próprio autor designa como um “núcleo de violência” inquebrável 

(BEAUMELLE 2001:13).242 O traçado, altamente vibrante, tenso e instável, aproxima o 

seu autor da vibração, tensão e instabilidade que igualmente incutem as suas escultu-

ras na matéria do barro ou do bronze. Questionemos: será que as características grá-

ficas apontadas é que, de algum modo, motivaram as escultóricas, posteriores a elas, 

ou deveremos admitir pensar o contrário – que os efeitos e significados do desenho 

foram todos eles prédeterminados pelas necessidades/desejos do projeto escultórico 

que o artista tem já em mente? Ou, por fim, que a invasão de um território, pelo ou-

tro, é mútua e tão íntima, que indestrinçável, entre o desenho e o projeto?243
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No caso de Alvar Aalto, a questão parece menos “embrulhada”: alguns tes-

temunhos dizem-nos que, em Aalto, o projeto invade nitidamente o desenho (de 

observação), na aceção em que é o projeto que orienta o preenchimento dos blo-

cos de observação, ditando o que representar. Aalto olha o mundo já sob o filtro 

interrogativo do projeto, e só recolhe, em desenho, aquilo que lhe oferece uma 

qualquer ligação à ideia arquitetónica já germinada em mente. Torna-se, pois, mais 

seletivo, do que Le Corbusier - “Não desenhar, não fixar, senão aquilo que se relacione 

com as próprias inquietações arquitetónicas”,244 diz Jose Maria de Lapuerta (1997:55), 

a respeito de Aalto. De seguida, é o arquiteto/urbanista/pintor Miguel Fisac (1913-

2006), citado pelo mesmo autor, que acompanhara este arquiteto na sua viagem 

por Espanha, quem comenta: “Fica-se desconcertado com a falta de interesse de Aalto 

por qualquer tipo de arquitetura que tome uma direção distinta da sua. Será que receia 

ver-se distraído da sua busca estética?”245 (LAPUERTA 1997:55)

244 T.L.:“No dibujar, no ‘fijar’ sino aquello relacionado con as propias inquietudes arquitetónicas.”

245 T.L.:“Uno queda desconcertado por la falta de interés de Aalto por cualquier tipo de arquitetura 

que toma una dirección diferente de la suya. Podría ser que tiene miedo de ser distraído de su búsque-

da estética?”

Figs. 12  ALBERTO GIACOMETI. 

Três cabeças (desenhos a caneta), s/ data

(Alberto Giacometti – Le dessin à l’oeuvre, 2001:43)

Figs. 13  ALBERTO GIACOMETI. 

Busto com grandes olhos (Diego), 1957

(BONNEFOY 1999:438)
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246 T.L.:“Aunque aparentemente no forman parte del processo y génesis del proyecto, los hemos incluí-

do en este trabajo por dos razones: sus características formales y sus variables gráficas coinciden con 

los croquis de concepción; incluso en ocasiones comparten espacio en el papel simultaneamente; como 

veremos, sí que forman parte de ese processo de concepción; en ocasiones, la génesis de un proyecto 

estuvo en un dibujo de un viaje realizado veinte años antes.”

247 Arquiteto e designer italiano (1905-1973).

Estes registos de observação que vão preenchendo blocos altamente pessoais, 

com caráter de anotamento, muitas vezes combinados com elementos escritos de 

variadíssima ordem, poderiam parecer, à partida, bastante autónomos da vida pro-

fissional dos projetistas, em arquitetura ou em design. Porém, concordamos com  

Lapuerta, quando este afirma que, vendo melhor, tais registos “só aparentemente 

não fazem parte do processo e génese do projeto”. E o autor passa a sistematizar dois 

motivos pelos quais estes desenhos devem ser tidos em conta, quando investiga-

mos acerca das motivações do projeto: 1 – “As suas características formais e as suas 

variáveis gráficas coincidem com as dos croquis de conceção. Inclusivelmente, chegam 

a compartilhar com estes, em simultâneo, o espaço do papel"; 2 –“Podemos detetar 

situações em que a génese de um projeto se encontra num desenho de viagem realizado 

vinte anos antes”. (LAPUERTA 1997:54)246 (sublinhados e numerações nossos)

Se o testemunho de Le Corbusier exemplifica com grande evidência o segun-

do tópico de Lapuerta, tomemos agora o de Carlo Mollino247 (fig. 14), no intuito de 

ilustrar o primeiro tópico. Do lado esquerdo da folha em que desenha Mollino, fi-

guram desenhos de observação direta - representações (estudos) de dois patinado-

res em movimento; do lado direito, esquissos conceituais – de uma mesa de tampo 

rotativo. Ressaltamos que o facto de coexistirem numa mesma folha comprova o 

que pretendemos, i.e., o estabelecimento de relações de grande proximidade e de 

mútua influência entre os dois territórios – observação do existente / conceção 

do novo. A linha gráfica, manobrada de modo basicamente contínuo, sofreu um 

processo de depuração, desde a figura viva à estilizada. O desenhar terá, assim, 

promovido um pensamento analógico, suscetível de transformar, por nivelamento, 

toda aquela dinâmica formal original, passando a integrá-la, de modo altamente 

sintetizado... num tampo de mesa rotativo (a fig. 15 apresenta uma fotografia da 

mesa para a Miller House, 1936, correspondente àqueles esquissos projetuais).
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5.6.3. Uma nota acerca da analogia

Detenhamo-nos um pouco na figura da analogia, participando ativamente nos pro-

cessos de intercâmbio, interdependência e até miscelânea, que deram título ao tópico 

imediatamente anterior, e que sempre surge convocada na ação de desenhar. Betty 

Edwards (1990) afirma que, quando desenhamos, “temos a impressão de que o objeto 

desenhado é tão simultaneamente ele próprio quanto outra coisa bem diferente: uma 

cabeleira faz lembrar uma vaga no oceano, uma mão erguida parece-se com uma flor no 

seu cálice”. Edwards acrescenta que o pensamento analógico é “inerente” ao processo 

do desenho, “estando profundamente implicado no processo criativo em si mesmo, tal 

como o testemunham os teóricos e os próprios indivíduos criativos.” (EDWARDS 1990:41)

O procedimento por analogia é posto em prática, tanto no momento de 

construir um desenho por observação do real, como no momento de desenvol-

ver esquissos projetuais, como ainda – assim o testemunham os desenhos que 

acima referimos, de Carlo Mollino – no momento em que um projetista transita 

da experiência do primeiro tipo para a do segundo (ou vice-versa). Operando o 

deslocamento de formas visuais de uns contextos para outros, a analogia constitui 

um poderoso recurso de respostas formais, uma fonte de criatividade. Enquadrada 

pela filosofia e entendida esotericamente, a analogia pode mesmo surgir apontada 

como uma "função vital geradora”. (BRAIZINHA 1989:264)

Segundo Broadbent (1976), a analogia comporta graus, desde a evidência até 

à conjetura. Encontramos em Alvar Aalto um exemplo rico na aplicação de analo-

Figs. 14  CARLO MOLLINO, Desenhos de observação 
(patinadores) e esquissos (mesa), 1936.

(FERRARI e FERRARI 2006:60)

Figs. 15  CARLO MOLLINO, Mesa para a Miller House, 
1936. (FERRARI e FERRARI 2006:60)
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gias do primeiro tipo: os seus gestos sobre o papel, conduzindo a conhecida linha 

ondulante, acabam gerando objetos à escala da mão, móveis, edifícios... numa as-

sumida analogia para com o limite formal dos lagos finlandeses.248 A reminiscência 

dessa linha geológica, orgânica, surge com evidência marcante tanto nas jarras de 

vidro (fig. 16), (ainda hoje fabricadas segundo a técnica artesanal do sopro), como 

no edifício da Residência Universitária de Baker House, em Cambridge (fig. 17).

248 Daciano da Costa (1930-2005) fala-nos assim da força que adquirem, na obra de Alto, as referências 

da sua paisagem natal: “Influência inegável é a do seu comprometimento com a tradição campesina da 

Finlândia e com o reconhecimento que faz do relevo do seu território, paritariamente partilhado pelos 

lagos e pela floresta boreal.” (COSTA 1998:69)

Figs. 16  ALVAR AALTO, Jarras de vidro, 1936.

Disponível em: https:www.iittala.com/the-sha-
pe-that-moves

Figs. 17  ALVAR AALTO, 

Residência Universitária de Baker House, Cambridge, E.U.A. 1947

Disponível em: http://www.archdaily.com/61752/

Também as sinuosas linhas gráficas de Carlo Mollino perspassaram as múl-

tiplas áreas nas quais desenvolveu o seu trabalho de intensidade fulgurante, do 

planeamento urbano, à arquitetura de exteriores e de interiores, ao mobiliário, 

ao design automóvel e aeronáutico; no exemplo que apresentamos, o desenho da 

cadeira assume plena analogia com a postura corporal do cão, desenhado este por 

observação direta (fig. 18).

Philippe Starck é, hoje, no uso da analogia, referência incontornável: na sua procura 

de uma expressão simbólica e poética dos objetos – que antes se propõem não-obje-

tos, segundo o próprio autor – a analogia colabora decisivamente na intenção de atin-

gir uma “dissociação total entre as funções-serviços e os significados” (STARCK 1996:317-318).  
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Na imagem que apresentamos, Starck surge-nos “vestido/revestido” com um pa-

drão que subentende algumas das suas mais conhecidas analogias (fig. 19).

A lista não terminaria: os primeiros desenhos do arquiteto dinamarquês Jorn 

Utzon (1918-2008), para a Sydney Opera House lembram com grande evidência as 

velas dos iates, inchadas pelo vento, assim se integrando, do ponto de vista formal, 

no porto de Sydney. Frank Lloyd Wright (1867-1959), por seu turno, propõe lírios 

de água ou setas como analogias para as unidades estruturais do edifício da admi-

nistração (1936) e para a torre (1951) da Johnson Wax Company. A propósito destes 

e doutros exemplos, Geoffrey Broadbent sinaliza:

“Na sua fria descrição, estes análogos parecem incrivelmente ingénuos, mas cons-

tituem sem dúvida a matéria prima da imaginação. A maioria dos arquitetos – e 

artistas – resiste a admitir a fonte das suas analogias. Pensam que reconhecê-las 

diminuiria de algum modo o respeito que têm para com a sua criatividade. Porém, 

longe disso, simplesmente confirmam que têm cérebro e experimentam os mes-

mos processos mentais que o resto dos seres humanos”

Figs. 18  CARLO MOLLINO. 

Cadeira-escultura (Albonico House, 1947). 

Desenhos de duas variantes do design e desenho de 
observação, de um cão.

(FERRARI e FERRARI 2006:106)

Figs. 19  . PHILIPPE STARCK. Autoretrato

Desenhos alusivos a várias das suas criações no suporte 
corporal do próprio.

(Starck, 1996:231)
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... e que “são capazes de fazer deles melhor uso.”249 (BROADBENT 1976:324-325)

Não deveríamos encerrar esta breve abordagem à analogia sem aludir a Leo-

nardo e à sua intensa atividade indagadora nos cadernos de notas escritas e dese-

nhadas, alicerçando a sua visão de artista, de cientista, de projetista. Neles, a obser-

vação da natureza surge como ato primeiro, como fonte e como caminho para todo 

e qualquer projeto subsequente – fonte e caminho de fecundidade e fiabilidade 

garantidas: “o caminho mais seguro é dirigir-se aos objetos da natureza, e não às falsas 

imitações (...), pois aquele que pode ir ao poço não vai ao jarro d’água.” (Leonardo apud 

CAPRA 2007:175). Leonardo, como se sabe, desenvolveu métodos de observação par-

ticularmente organizados: classificava as formas estudadas em tipos; listava com-

ponentes de forma e suas variações; utilizava diagramas para entender processos 

e forças subjacentes às formas. Idêntico esforço de sistematização é desenvolvido 

em torno daquilo que podemos referir como a procura de similaridades formais: 

“similaridades anatômicas entre a perna de um homem e a de um cavalo, redemoinhos 

espiralados e folhagens espiraladas de certas plantas, o fluxo da água e o fluxo do cabelo 

humano, e assim por diante.” (CAPRA 2007:185) Diz-nos Fritjof Capra que estas compa-

rações entre formas são referidas pelos historiadores como analogias que, em plena 

Idade Média e Renascença, funcionavam frequentemente como pretensas explica-

ções acerca dos mais variados fenómenos. “Mas”, acrescenta Capra:

“as comparações de Leonardo de formas orgânicas e processos em diferentes espécies 

são muito mais que simples analogias. Quando investiga similaridades entre esque-

letos de diferentes vertebrados, estuda o que hoje biólogos chamam de homologias 

– correspondências estruturais entre espécies diferentes, devido a sua descendência 

evolucionária de um ancestral em comum.” (idem 2007:186)250 (sublinhados nossos)

249 T.L.: “En la fría descripcion, estos análogos parecen increíblemente ingénuos, y sin embargo 

constituyen la matéria prima de la imaginación. La mayoría de los arquitetos – y artistas – se resisten a 

admitir las fuentes de sus analogias. Piensan que al reconocerlas disminuiría de algún modo el respeto a 

su creatividad; pero, lejos de ello, simplemente confirma que tienen cérebro y experimentan los mismos 

processos mentales que el resto de los seres humanos. De hecho, nuestro respeto hacia ellos aumenta-

ria si admitiesen que, dados lo mismos processos mentales, son capaces de hacer mejor uso de ellos.”

250 O mesmo autor destaca, mais adiante, que esta maneira de Leonardo encarar a natureza como 

modelo e como mentora é atualmente recuperada pelo design ecológico: “Os ecodesigners de hoje 

estudam os padrões e fluxos do mundo natural, tentando incorporar esses princípios subjacentes nos 

seus processos de criação” e nos produtos daí resultantes. (CAPRA 1995:269)
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Desenhando, Leonardo parte à procura de “correspondências estruturais” en-

tre formas – a expressão utilizada por Capra introduz um importante acréscimo 

naquilo que temos vindo a tratar. Até ao momento, não nos preocupámos em 

assinalar se o pensamento analógico se processa em moldes inconscientes, semi-

conscientes ou plenamente conscientes. Na verdade, os três níveis estarão envol-

vidos, em todos os casos. Mas, na situação agora assinalada por Capra, podemos 

dizer que predomina o último deles, i. e., que Leonardo, nos seus cadernos, exercita 

procedimentos por analogia de modo altamente deliberado e controlado. 

Ao estudar cada fenómeno na relação com os restantes, ao procurar a simi-

laridade de padrões visuais que remetem para correspondências estruturais, Leo-

nardo está a instituir o desenho de observação como ferramenta metodológica 

fundamental (e de incontestável eficácia), ao serviço de uma postura de investi-

gação deliberada e controlada – uma postura que tem, portanto, de se ver cons-

truída. Frisemos que é fundamental à presente investigação inquirir acerca dessa 

construção, acerca dos processos e meios que envolve e que devem, pois, integrar 

a formação do projetista.

Nos métodos de observação organizada, de Leonardo, podemos apontar 

grandes afinidades com os de Le Corbusier, na procura dos padrões básicos de 

organização e/ou das estruturas sob as aparências. Porque também este arquiteto 

cultiva uma atitude de estudo - e o estudo acresce, à visão meramente contem-

plativa e avulsa, a busca sistemática do implícito, a deteção de estruturas comuns, 

reveladoras de ordem e de lei. Certos desenhos seus revelam claramente que um 

pensamento vanguardista se impôs sobre o olhar romântico característico das fa-

ses juvenis de Le Corbusier, buscando agora uma visão “mais profunda” e até “menos 

ingénua”. Trata-se de uma mudança no sentido de cultivar a descoberta do univer-

sal sobre o individual, e de trabalhar a racionalidade das ideias para além do prazer 

sensível – um cultivar para o qual, segundo Lino Cabezas, terão sido decisivos 

certos textos do início do século XX, como o de Mondrian251, “Realidade natural e 

realidade abstrata”, de 1912. Encontramos uma referência explícita ao valor instru-

mental do desenho para com tal posição ideológica, no comentário:

251 Piet Mondrian (1872-1944), pintor holandês modernista.
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“A busca de leis formais, de estruturas constantes, de analogias entre as formas 

naturais que se geram e regem por uma mesma lei, justifica, nos seus cadernos, a 

existência de desenhos como aquele que representa um charco de água salgada 

que secou, junto do qual o arquiteto anota: ‘o sal secou e forma uma massa com 

aparência de árvore.’” (CABEZAS 2002:105)252

... ou de folha de árvore, diríamos, já que adiante apresentamos estes três te-

mas representados pelo arquiteto (figs. 20, 21 e 22).

Mas se apontámos afinidades nos propósitos das observações de Leonardo e de 

Le Corbusier, apesar do tempo que historicamente os dissocia, que dizer, agora, da 

natureza gráfica dos seus traçados? Não nos parecendo necessário dar a este ponto 

grande desenvolvimento, adiantaríamos que, entre eles, são mais as semelhanças do 

que quaisquer aparentes dissemelhanças. Em Le Corbusier, sabemos pelo próprio 

que, perante as prioridades do projeto, a exigência de rigor conceptual se sobrepu-

nha a qualquer virtuosismo gráfico. Isso explica o facto de muitas vezes nos sentir-

mos surpreendidos com a “elementaridade” gráfica das suas representações, que 

dir-se-ia entrar em contradição com a riqueza e complexidade que conhecemos do 

pensamento do seu autor. A verdade é que o arquiteto se empenhou consciente e 

assumidamente em desenvolver uma modalidade de “desenhos mínimos”, de mero 

acompanhamento da palavra escrita ou falada, de tipo esquemático e/ou diagramá-

tico que hoje, de toda a sua obra, são aliás aqueles que foram alvo de maior divulga-

ção. Mínimos, "concentrados como cristal..." assim se chegou a expressar. Atendendo 

à força da expressão, lembraríamos, também nós, a inteligência e a abrangência das 

sínteses gráficas, tidas no geral, apoiando-nos nas palavras de Miguel Copón, que 

“quanto maior for a redução de dados numa imagem, maior será a sua capacidade de 

chegar às dimensões aparentemente negadas.”253 (COPÓN 2002:431)

252 T.L.: “La búsqueda de unas leyes formales, de estruturas constantes, de las analogias entre las 

formas naturales que se rigen y generan con una misma ley, justifica la existência de dibujos, en sus 

cuadernos, similares a uno que representa un charco de água salada que se ha secado, sobre el que el 

arquiteto anota: ‘la sal se ha secado y forma una masa con apariencia de árboles.”

253 T.L.: “Cuanto mayor sea la reducción de datos en una imagen, mayor será su capacidad de apertura 

a las dimensiones negadas.”
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E quanto a Leonardo? Perante, por exemplo, as representações que estabele-

cem análogos entre redemoinhos nos fluxos da água e no cabelo humano, (figs. 23, 

24 e 25) apetece dizer que o virtuosismo é dado adquirido, sendo impossível, ao 

próprio autor, escapar-lhe. Porém, é essencial ter em conta que muitos elaborados 

gráficos desse tipo, executados com notória graciosidade artística, não deixam de 

ser sínteses com prioridades de ordem científica, altamente seletivas e manipula-

doras da informação que querem ver clarificada. Também Fritjof Capra acentua 

que tais desenhos, quer representassem elementos de máquinas, estruturas ana-

tómicas, formações geológicas, turbulências na água ou detalhes botânicos, nunca 

consistiam em representações realistas de uma única observação mas, ao contrá-

rio, inventivas “sínteses de repetidas observações, dispostas na forma de modelos teó-

ricos.” (CAPRA 2007:208). Estes modelos, situados nos mais diversos âmbitos discipli-

nares, frequentemente requeriam representações de economia gráfica extrema. 

Daí constatarmos que os diagramas são também, em Leonardo, um recurso cons-

tante, quer se proponham analisar uma série de jatos de água expelidos de uma 

bolsa pressurizada, quer a trajetória da imagem num olho humano - testemunhos, 

entre muitos outros, de uma incessante busca de conhecimento que alimentou a 

sua imensidão de projetos, ao longo de toda a sua vida.

Figs. 20, 21 e 22  . LE CORBUSIER

Desenhos dos Carnets, 1956: charco de água salgada; árvore e folha, respetivamente.

(MOLINA 2002:128)
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Figs. 23 e 24  LEONARDO DA VINCI. Estudos dos fluxos e remoinhos da água, 1513. (CAPRA 2007: 185)

Fig. 25  LEONARDO DA VINCI. Estudo de penteado (detalhe) para Leda e o Cisne, 1510-1515. (BOUSSEL s.d.:107)
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5.6.4. Exercitar um pensamento fraturante

Daquilo que foi dito, ficam as analogias apontadas como privilegiadas operações de 

ligação entre o desenho e o projeto. Operações que não podem, naturalmente, surgir 

do nada. Pretendemos agora fazer ver que, como qualquer outra competência do 

intelecto, a construção dos análogos precisa de condições desencadeantes e estrutu-

rantes. No caso das analogias de natureza visual, o desenho reúne em si tais condições, 

não só oferecendo a motivação para ver/descobrir o mundo formal e espacial, como 

promovendo o treino que confere estrutura, fluidez e versatilidade ao pensamento 

visual – o que, uma vez mais, nos remete para as questões da formação do projetista.

Nos projetistas que nos serviram de exemplo, observar/desenhar realidades 

existentes – erguendo “figurotecas” na mente, estimulando um pensamento analó-

gico mais ou menos consciente - revelou-se um ato não coincidente, porém deve-

ras próximo do ato de conceber realidades novas. Devemos relevar esta ideia, se 

queremos ver amplificada a noção daquilo que é, mas também daquilo que não é, 

o desenho vinculado ao real. Devemos, em suma, dissolver confusões conceptuais 

e preconceitos velados, trocando as suposições ingénuas da semelhança e da có-

pia pela ideia de que “representar implica o reconhecimento da fratura entre objeto 

representado e representação.” (CÔRTE-REAL 2001:7). Temos vindo, aliás, a constatar, 

que o desenho de observação, naquilo que entendemos ser a sua genuína aceção, 

sempre começa e acaba por desencorajar do mimetismo para, ao invés, estimular 

esse pensamento fraturante capaz de criar diversos modos de aproximação à reali-

dade – pensamento-base para a produção de análogos e de metáforas de qualquer 

espécie. Perguntamos agora: não é precisamente esse pensar fraturante, difícil de 

atingir e dominar, mas por isso mesmo “superior”, que o ensino também ele dito 

“Superior”, nas Universidades, deve promover e exercitar?254

254 Mas perguntamos também: ensinamos o superior ou ensinamos o básico – qual deles? A verdade é 

que os dois níveis não parecem ser mutuamente excludentes. Citamos, a propósito, o testemunho de 

dois docentes de desenho, que pudemos entrevistar, quando lhes foi colocada a questão se a disciplina 

de desenho que ministravam assumia – ou não – um estatuto propedêutico (ver Anexo C):

“O meu problema com a pergunta vem dessa ideia de que o desenho possa ser uma pré qualquer coi-

sa, uma introdução a qualquer coisa. Eu acho que ele estará sempre presente, ele é propedêutico, mas 

não é só propedêutico... para mim, ele não pode ser só preparatório, tem de ser preparatório e tem de 

ser confirmação. O desenho é tal, que é mais do que essa fase do preparatório.” (Designer Pedro Silva, 

entrevista em 16 abril 2013)
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Chegados, uma vez mais, à sala de aula, importa acrescer que, nos exercícios 

de observação da aula de desenho, cada método de representação inventa a natu-

reza da referida fratura para com o real, já que decide a priori quais os problemas 

a localizar e tratar, no objeto, em detrimento de outros, ao mesmo tempo que de-

fine a modalidade de “escrita” gráfica mais apropriada para tal, legislando-a. No seu 

conjunto, os diferentes métodos conduzem a diferentes representações, podendo 

um mesmo objeto “existir duas, três, muitas vezes.” (MASSIRONI 1983:81) Ocorre, as-

sim, uma multiplicação de existências para o modelo em estudo, cada objeto passa 

a ser, “para fins de representação, múltiplos objetos diferentes.” (idem 1983:81) Sob as 

orientações de ordem metodológica, o aluno enceta em si próprio um “processo de 

precisão” (MOLINA 2005:78), apoiado também na racionalidade verbalizada e já não 

apenas na intuição, mediante o qual se evidenciam elementos, fatores, variáveis, 

que até então não haviam aflorado à consciência. A complexidade do processo é 

vislumbrada, a motivação de quem desenha aumenta. 

É precisamente esse “processo nominal” (idem 2005:78), trazendo luz progressiva 

sobre variáveis até então insuspeitas, suscitando o estabelecimento de relações 

pertinentes entre elas e a partir delas, que aproxima as lições do desenho das lições 

do projeto perante um problema dado, seja ele qual for. Elas complementam-se 

num mesmo treino básico em torno de objetivos e métodos perspicazmente in-

ventados para promover a criatividade com fundamentação.

Teremos fornecido aqui pistas suficientes, assim o cremos, para avançar agora 

com a afirmação algo paradoxal de que, no seio da experiência de observar e repre-

sentar, o tema, o objeto, o modelo, é, afinal, o que menos importa – é mero ponto 

de partida. A verdadeira face do desenho de observação, a sua efetiva consistência 

enquanto exercício, tem a ver, também ela, com a emancipação do real. Mediante 

a aplicação de metodologias pertinentes, propondo operações sempre fraturantes, 

a observação modifica, complexiza, o próprio imaginário - e nisto deveremos reco-

nhecer um importante contributo para o projeto.

“Nesse sentido [em que se pretende instalar uma sólida base de pensamento, no aluno], a Faculda-

de será sempre 'propedêutica'… como o será, se virmos bem, a própria vida! Mas a verdade é que os 

alunos não terão uma segunda Universidade, por isso tento que a experiência dos primeiros anos seja 

toda ela muito forte, (…) muito completa! Os alunos não vão ter mais Desenho, têm de levar tudo, 

na bagagem, têm de levar 'as sementinhas' que os irão fazer crescer. Por isso, o termo ['propedêuti-

co'] parece-me empobrecedor, parece-me deixar a bandeira a meia-haste… e eu quero a festa toda!” 

(Arquiteta Eduarda Lobato de Faria, entrevista em 7 junho 2013)
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5.6.5. Recusar o exercício embelezante

Expressámos atrás a necessidade de ver amplificada a noção daquilo que é, mas 

também daquilo que não é, o desenho vinculado ao real, a fim de não transportar 

eventuais equívocos para o equacionamento das mais valias que traz ao projeto. 

Acrescentemos, então, um outro esclarecimento, eliminemos mais um preconcei-

to - um dos mais correntes - que é o da hipotética “beleza” do desenho. Se o tema, 

o objeto, o modelo, na aceção que acima tomámos, não é particularmente rele-

vante, será então totalmente irrelevante esta outra componente do valor estético 

do desenho255 (e, por arrasto, a habilidade de garantir esse valor – o chamado vir-

tuosismo – vê-se igualmente menosprezada). Quando se trata de identificar claros 

contributos do desenho, no projeto, a “maior ou menor beleza” que a “elaboração 

gráfica”, em si mesma, possa determinar, é uma suposição a banir – os termos são 

de Massimo Scolari,256 quando tece tal afirmação. Segundo este projetista, o dese-

nho vai promover, em benefício do projeto, capacidades estruturantes e agilizan-

tes muito acima das virtuosas e embelezantes – tais como:

› “a perspicácia da observação da realidade sensível, na classificação dos seus 

elementos, na sua descrição e comparação”;

› a capacidade de “‘tornar visível’ a realidade que havíamos observado e ana-

lisado através de um trabalho de seleção dos seus aspetos e dos seus elementos.”  

(Scolari apud RODRIGUES 2007:85)

255 Ouçamos Pedro António Janeiro, em entrevista (30 julho 2013): “Sempre dei aulas em arquitetura, 

i.e., a aprendizes de arquitetos e considero importante responsabilizá-los no sentido de que não chega 

fazer um desenho bonito. É preciso perceber que há as pessoas. Quando aplicado aos estudos do espa-

ço e do habitar, um desenho bonito não é suficiente porque as pessoas não habitam no objeto que o 

desenho provoca da mesma maneira que habitam nesse desenho que o originou.”

E, ainda, Teresa Rodeia (entrevista em 24 maio 2013): “Quando fazem os desenhos para projeto, os 

alunos acabam por se aperceber de que é importante o processo mas, em desenho, tendem a pensar 

o contrário, que o que interessa é o resultado final, o que interessa é o objeto-desenho, em si mesmo, 

que o que interessa são os esfuminhos que conferem um resultado 'bonito'. E deixam de ver o desenho 

como um projeto. Acho que é fundamental desfazermos este equívoco.” (Ver anexo C)

256 Apoiamo-nos no trabalho de Rodrigues (2007:85) que assim nos apresenta Scolari: “Docente do 

Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, está particularmente interessado numa revitalização 

do desenho como suporte do projeto segundo uma orientação que destaca o papel fundamental do 

desenho à mão levantada.”
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“Perspicácia”: o termo eleito por Scolari coincide, curiosamente, com aquele 

que também Daciano da Costa utilizava – e com não menos intensidade e justifi-

cação. Na formação universitária do futuro projetista, é essa mesma “qualidade vital 

da perspicácia” (CÔRTE-REAL 2010:2) que Daciano queria ver integrada nos desenhos 

de observação desenvolvidos pelos seus alunos. Das sessões de coordenação257 

com os seus assistentes, relata-nos um deles que “não se pediam ou valorizavam 

desenhos expressivos, sensíveis, contemplativos, sugestivos ou bonitos. O desenho pers-

picaz não se podia confundir com larilolés normalmente associados ao Desenho como 

um ramo das Belas-Artes” (idem 2010:6-7). Tendo em conta a rica rede de interesses 

e competências de Daciano, em pintura, arquitetura, artes gráficas, design de pro-

duto e outros, e a sua prestação altamente madura e qualificada em cada uma 

destas áreas, a posição que aquelas ideias conformam adquire níveis máximos de 

transparência, pertinência, autoridade. “Separar o trigo do joio”, com base na grande 

elasticidade instrumental do desenho, afirmava-se, então, essencial: 

"Daciano não ignorava certamente todas as dimensões do Desenho, especialmen-

te aquelas que se referiam às ciências e às artes plásticas, no entanto, apesar de 

naqueles conhaques se poder debicar, o ensino estava fortemente condicionado 

pelo seu objetivo último, projectual, arquitetónico.” 

Daqui se compreende como o desenho, como componente formativa de pro-

jetistas, “era fortemente condicionado pela ética de se estar ali a ensinar futuros arqui-

tetos ou, depois, designers”. (idem 2010:5)

Uma breve sintetização de ideias, suscetíveis de se verem encadeadas entre si, 

surge neste momento oportuna, no intuito de (uma vez mais) reconhecer apetências 

do desenho que se traduzem em mais-valias para o projeto. Repare-se então que:

a) destronar a suposição de fazer bonito pelo bonito significa b) destronar 

também o virtuosismo em si mesmo e, ainda, c) desvalorizar o desenho como 

mero “modelo formal de representação” ou mesmo “obra final”.

257 Pelos anos oitenta/noventa do séc. XX, quando Daciano da Costa é professor convidado na FAUTL. 
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Como contraponto de valor positivo, fazemos emergir aquelas outras a) capaci-

dades de perspicácia, associadas ao b) desenho como “meio”, como instrumento pro-

cessual crítico e/ou como c) “via eminentemente ‘conflitiva’ na conformação da ideia.”258

Não deveremos jamais supor que sabemos desmontar ou explicar o fenómeno 

da criatividade, mas, desmistificando aqui alguns aspetos que lhe dizem respeito, 

diríamos que o pensamento criativo, “ fraturante”, que temos vindo a referir, decor-

re, em muito, deste conjunto de capacidades referidas por Scolari, descritivas, clas-

sificativas, seletivas e reconstrutivas dos materiais que residem em qualquer pro-

blema que tenhamos em mãos... uma capacidade que tem de se ver desencadeada 

e desenvolvida ao longo da formação escolar e, ainda, amadurecida e reciclada, ao 

longo de toda a vida profissional. 

Porque, como todos sabemos, a imitação, as rotinas e os automatismos de 

qualquer tipo podem constituir-se em imobilismo - grave inimigo do projeto. Sa-

lientemos que os níveis de criatividade envolvidos num projeto têm, também eles, 

a ver com posturas e atuações de algum modo “ fraturantes” para com as soluções 

já conhecidas e já aplicadas anteriormente. Por isso J. Marina (1995) afirma que as-

socia a condição de “originalidade” a projetos que “afastam o sujeito da sua zona de 

desenvolvimento próximo”,259 distendendo o seu olhar, a sua inteligência “para além 

do estatisticamente previsível”. E ilustra estas afirmações aludindo a uma história: 

“Os projetos atuam à maneira do barão de Munchhausen, que se safou a si pró-

prio e ao seu cavalo de um pântano puxando pela sua própria cabeleira para 

cima. Vê-se bem que esta história é uma parábola da enigmática autodetermina-

ção da inteligência.” (MARINA 1995:170-171)

258 As expressões entre aspas são de Juan José Molina, quando refere o paradigma atual que submete 

o desenho a um total descrédito quando visto simplesmente como “modelo formal de representação”. 

Molina logo acresce que os Academistas têm, sim, a responsabilidade original na defesa do virtuosis-

mo ao serviço do desenho como obra final, mas que os Modernos, ao contrário do que pode parecer 

à primeira vista, não têm nisso menos “culpa” - já que, ao desdenharem as potencialidades críticas do 

instrumento desenho, deixaram que se mantivesse à tona este aspeto tão “reaccionário” do seu ensino.

(MOLINA 1995:26)

259 Em dado momento da entrevista facultada à presente investigadora (em 24 de maio 2013), a arquiteta 

Teresa Rodeia expressa a mesma ideia, na gíria pedagógica: “O que nós estamos permanentemente a fazer 

[aos alunos] é tirá-los do seu espaço de conforto, tirar-lhes ‘o tapete debaixo dos pés’! A descoberta que se 

proporciona quando se sai da nossa área de conforto, é que é extraordinária.” (ver anexo C)
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Uma última precisão deverá ser aqui introduzida, canalizando-a para o proje-

to em design. É que, face aos termos que acabaram de surgir, poderá questionar-se: 

será que o adjetivo “ fraturante”, ou o substantivo “originalidade”, pretendem, aqui, 

ainda que subentendidamente, gritar a “diferença pela diferença”, a “excentricidade”, 

mesmo, das soluções formais/funcionais do design? A sábia serenidade de Álvaro 

Siza Vieira (1998:135-137) oferece a melhor resposta que uma tal pergunta poderia 

esperar. Ao descrever o processo de conceção de uma cadeira, por exemplo, desde 

o seu começo, “com muitas ideias”, ideias “do arco-da-velha” ou “bizarras”, até à reali-

zação material, passando por um longo e determinante “trabalho de aperfeiçoamen-

to e clarificação”, levado a cabo pelos esquissos, coloca-nos perante uma hipótese 

de peculiar “coexistência” entre “sensacional” e “banal” que, a ver-se atingida, após 

tão árduo trabalho, seria como que a “quinta essência da perfeição”(1998:135-137): 

“Tornando ao desenho da cadeira, é importante a expressão de uma qualquer 

singularidade que, não traindo a essência, liberte o desenho das razões demasiado 

óbvias. Consegue assim definir-se um toque de autenticidade que atrai de maneira 

não agressiva mas que, ao mesmo tempo, surge, em parte, como banal. Partir 

com a obsessão da originalidade é um processo inculto e primário.” (SIZA 1998:145)

5.7. SUMÁRIO

Na Introdução deste mesmo capítulo, inspirados em Paul Valéry, afirmámos: “O 

desenho de observação dir-se-ia ensinar-nos que, afinal, não tínhamos visto o que esta-

mos a ver”. Neste momento, após o percurso de reflexão desenvolvido, ocorre-nos 

prolongar aquele dito com um outro: quando se desenha, “desenha-se o nunca visto 

e que nunca se verá” (JACINTO 2013),260 do qual resulta enfatizada a dimensão ple-

namente ficcional das representações desenhadas, já que o real, físico e concreto, 

nunca virá a coincidir com o desenho que fizemos a partir dele.

260 Ouvido ao vivo da comunicação oral do pintor português João Jacinto (Mafra, 1966) subordinada 

ao título “Chegar atrasado”, na Conferência Idades do Desenho, no grande auditório da FBAUL, ocorri-

da em 12 abril 2013.
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Ao longo do capítulo, procurámos fazer ver que tal suposta coincidência entre 

desenho e realidade é o equívoco-dos-equívocos a combater junto do aluno que 

se inicia na observação desenhada. Ao ser fortemente obstrutivo da descoberta 

das plenas potencialidades tanto operatórias como operativas deste desenho, tal 

equívoco igualmente anula, à partida, a compreensão (a suspeição, sequer) dos efei-

tos de contaminação que elas geram entre si. Ora, ao espreitarmos para os univer-

sos criativos de alguns artistas plásticos e de alguns projetistas (nomes como Henry 

Moore, Le Corbusier, Carlo Mollino, entre outros, são referidos), pudemos dar rele-

vo às múltiplas cumplicidades que o par operatório/operativo pode gerar entre si: 

fosse porque o desenho invadisse o território do projeto, fosse pela inversa, tornou-

-se evidente um fenómeno de circularidade que determinam entre si os caminhos 

dos desenhos de observação e dos desenhos de conceção daqueles autores.

Como motor desses movimentos circulares, operando o deslocamento das 

formas de uns desenhos para outros, de uns contextos para outros, destacámos a 

figura da analogia. O exemplo intemporal dos cadernos desenhados e anotados 

de Leonardo da Vinci buscando, mais do que meras similaridades formais, autênti-

cas correspondências estruturais entre os mais variados temas, permitiu-nos enfa-

tizar o desenho de observação como ferramenta metodológica de grande eficácia 

ao serviço de uma postura de investigação altamente deliberada e controlada que 

mais não visa do que o projeto. Melhor, ainda: é, já, projeto.

Os métodos de observação organizada de Leonardo (por oposição a obser-

vação casual e avulsa) reconduziram-nos ao terreno do ensino e aos métodos do 

desenho, que queremos ver questionados. Preparando o próximo capítulo, encer-

rámos este em torno da ideia de que cada diferente método adotado na obser-

vação de um tema lhe confere uma multiplicação de existências, cada uma delas 

decorrente de uma fratura intencional entre objeto representado e representação.
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6.1. INTRODUÇÃO

Desenhar é um fazer sempre experimental dinamizado por um projeto sempre 

pessoal. Mas quão pessoal, nas fases propedêuticas da aprendizagem?

No momento do exercício de desenho, em aula, o método de representação 

surge como mediador entre o objeto-modelo e a página em branco. Integrando 

procedimentos reguladores, desencadeando operações tidas por essenciais, cada 

método pode ser visto como uma linha de desenvolvimento muito específico, tra-

çada pelo professor, na qual o aluno ensaiará integrar-se. Um conflito básico entre 

acolhimento e rejeição pode, então, ocorrer: por um lado, o método vem estimu-

lar e apoiar a ação do principiante, dizendo-lhe como começar, como fazer, como 

parar, por outro, não o fará sem cercear significativas margens de liberdade...

Propomo-nos, aqui, refletir acerca dos significados que tal conflito imprime 

no aprender fazendo do projeto e do desenho - começando por refletir acerca 

das metodologias que, representando o conjunto dos caminhos traçados pelos 

diferentes métodos, são, acima de tudo, reveladoras do quadro teórico que pers-

petiva o problema em estudo: no caso presente, o do desenho de observação, no 

contexto da formação em design.
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6.2. METODOLOGIAS – POSIÇÕES DE RESERVA

6.2.1. Metodologia projetual / Metodologia pedagógica

Em 1971, dez anos após publicar Notes on the Synthesis of Form, Christopher Ale-

xander escreve no “Prefácio” da Xª edição da mesma obra:

“Todo um campo académico se tem vindo a desenvolver em torno da ideia de ‘me-

todologia projetual’ – e eu próprio tenho vindo a ser aclamado como um dos ex-

ponenciais líderes em ‘metodologia projetual’. Lamento muito que tal tenha acon-

tecido, e pretendo agora declarar, publicamente, que rejeito inteiramente a ideia da 

metodologia projetual como um objeto de estudo em si própria, já que considero 

que é absurdo separar o estudo do projeto da prática do projeto. De fato, as pessoas 

que estudam metodologia projetual sem igualmente praticarem o projeto são qua-

se sempre projetistas frustrados que não possuem seiva criativa, que perderam, ou 

jamais tiveram em si, a urgência de dar forma às coisas.”261 (ALEXANDER 2002:s.p.)

No que toca às relações entre projeto e método, criatividade e metodologias, tome-

mos a observação de Alexander como um alerta e prossigamos com algumas precisões. 

Recai sobre as metodologias projetuais – nos seus propósitos e consequên-

cias - uma significativa responsabilidade social. Nas palavras de Chistopher J. Jo-

nes (1978), elas surgem na História com a finalidade fundamental de “eliminar uma 

desumanidade evidente na planificação e no trabalho industriais”, apoiando a busca 

de caminhos suscetíveis de garantir melhor adequação entre “a vida humana e o 

mundo artificial das máquinas e dos ambientes industriais”. Ao longo das décadas 

de 40 a 70 do século XX, assiste-se a uma intensa investigação neste âmbito, por 

parte de um significativo número de “projetistas, pensadores, críticos e ativistas”, sem 

que a eficácia dos resultados, porém, se revele proporcional ao número de novos 

métodos encontrados e propostos. Paradoxalmente, as inovações metodológicas 

em design industrial rapidamente se haviam transformado num “árido tema aca-

261 T.L.: “A whole academic field has grown up around the ideia of ‘design methods’ – and I have been 

hailed as one of the leading exponentes of these so-called ‘design methods’. I am very sorry that this 

has happened, and want to state, publicly, that I reject the whole idea of design methods as a subject 

of study, since I think it is absurd to separate the study of designing from the practice of design. In 

fact, people who study design methods without also practicing design are almost always frustrated 

designers who have no sap in them, who have lost, or never had, the urge to shape things.”
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démico”, cada vez mais afastado não só do próprio projetista – como disse, acima, 

Alexander - como de “todos nós, consumidores e usurários de produtos industriais”. 

Interrogando-se acerca das causas, Christopher Jones identifica uma falha óbvia 

mas fundamental nas suposições dos teóricos – a de supor, ingenuamente, que 

“os métodos, por si mesmos, eliminariam o horror de séculos de evolução industrial”. 

Repondo, no projeto, a responsabilidade individual do projetista, Jones faz apelo à 

versatilidade da sua inteligência, quando frisa que a metodologia não deve jamais 

“ser um caminho fixo até um destino concreto”, mas uma mera “conversação com as 

coisas”. Por outro lado, faz ver que os ideais de humanização decerto não residem, 

diretamente, “na tinta e no papel com que são escritos os métodos”, mas que ficam 

implícitos neles, permitindo “dizer não ou dizer sim”, incrementando a comunica-

ção e a escala da ação humana na procura de uma ética comum: “Os novos métodos 

não podem obrigar-nos a fazer o bem, nada pode fazê-lo, porém, podem mudar, isso 

sim, o contexto do projeto.” (JONES 1978:IX-X)

Tomás Maldonado (1977:126) confirma e enriquece o enfoque, oferecendo mais 

perspetivas. Nas suas palavras, a “teoria dos métodos” surge, no campo da filosofia 

da ciência, ligada à noção de problema e à necessidade de refletir acerta da melhor 

maneira de colocar o problema. Daqui decorre que, enquanto o design se identi-

ficar com a característica que nos parece ser a mais distintiva do homem – a sua 

capacidade de formular, colocar e resolver problemas262 – a reflexão em torno da 

metodologia projetual manterá vivos a sua pertinência e o seu interesse. Cabe-nos 

acompanhar as atualizações de que possa ser alvo, já que as posições extremas que 

suscitou nas décadas atrás apontadas se vieram a diluir e a ganhar novos contor-

nos, num permanente ajuste para com as modificações sociais e culturais. 

As posições extremas às quais nos referimos são as dos “ formalistas” versus 

“operacionalistas” que, transpostas para a problemática das metodologias, se pode 

traduzir da seguinte maneira: 

262 Esta afirmação pode ver-se questionada. Fazemo-lo no ponto 3.6. do capítulo 3.
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“De um lado, estão os que julgam os métodos mais importantes do que os resultados; 

por outro, os que creem que os resultados são sempre mais importantes do que os 

métodos. O primeiro grupo considera que formalizar matematicamente um proble-

ma significa (ou quase) tê-lo já resolvido. O segundo, pelo contrário, imagina que todos 

os problemas podem ser resolvidos pelo sentido comum” (MALDONADO 1977:127). 

No contexto do design industrial, diz Maldonado que ambas as posições “ca-

recem de uma falta de realismo verdadeiramente inquietante” pecando por intransi-

gência e fechamento: não existindo uma mas sim muitas modalidades distintas de 

design industrial, com diferentes graus de complexidade estrutural e funcional, as 

metodologias têm de operar com critérios maleáveis, integrando numerosas variá-

veis e tendo em conta as “relações conectivas entre elas, tão ricas e subtis” (1977:128). 

(Num parêntesis, destaquemos o termo “subtil”, tão conveniente nas palavras de 

Maldonado, e que prevemos também tão necessário ao âmago da nossa investiga-

ção, espécie de último recurso linguístico para nomear os aspetos mais difíceis de 

formulação ou sistematização explícitas). É esta condição de subtileza, associada 

à de complexidade, que determina que as metodologias não possam pretender 

desenvolver-se e impor-se como sistemas fechados. Daí emerge a possibilidade de 

perspetivar as “metodologias abertas”, sempre em crise, sempre cometendo inevi-

táveis erros e sempre perseguindo a sua superação, como “um campo fértil para o 

desenvolvimento da ciência.” (MALDONADO 1977:127)

Maldonado sustenta-nos, ainda, no deslocamento que pretendemos agora 

fazer, do campo da metodologia projetual para o da metodologia pedagógica, ao 

afirmar que a polémica assim caracterizada entre posições de fundo eminente-

mente racionalistas e intuicionistas afeta tanto os profissionais do design como 

aqueles que se ocupam da formação do designer. Deslocando então a mesma pro-

blemática, do seu contexto original, o do projeto-propriamente-dito, para o da pe-

dagogia-do-projeto, no mundo das universidades, tomemos um novo alerta: desta 

feita, o alerta de Charles Peirce263 que, desagradado das “ intrigas” e do “puritanis-

mo” universitários, expressa uma dúvida radical acerca das “teorias dos métodos”,  

263 Charles Sanders Peirce (1839-1914), filósofo, cientista e matemático americano, acarretando com 

importantes contribuições à lógica, matemática, filosofia e semiótica.
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porquanto possam, paradoxalmente, fixar-se e encravar o desenvolvimento de no-

vos e melhores métodos, traduzindo-se então num divórcio para com a prática 

fundamental das atividades projetuais: 

“Sucede que a prática precede a teoria, e que é destino comum do intelecto huma-

no o fazer algo de uma maneira incerta, para descobrir depois a maneira como 

se podia fazer o mesmo, melhor e com mais facilidade. Temos de admitir que nós, 

os teóricos de métodos, mais não somos do que uma voz clamando no deserto, 

uma voz que diz: preparai os caminhos do senhor, para as ciências que hão de vir”. 

(PEIRCE apud MALDONADO 1977:102)

Na interpretação destas palavras, o comentário de Maldonado é novamente 

esclarecedor, dizendo-nos que tal dicotomia, no campo das metodologias científi-

cas, é um pseudo problema, mera “questão de acento”, conforme seja este colocado 

nos enunciados formais ou nos empíricos – e que disso mesmo estava Peirce, tam-

bém ele, altamente ciente, por detrás das suas irónicas declarações.

Esta visão encoraja-nos a prosseguir na aproximação a aspetos mais concre-

tos, no âmbito da presente investigação.

É certo que a “metodologia projetual real” difere da  “pedagógica”, não só “pelos 

diferentes fundamentos das próprias atividades como pelos diferentes níveis de per-

ceção dos resultados” (MOREIRA 1994:44). Porém, partilham uma raiz estrutural co-

mum, no que toca aos objetivos de organização no trabalho e de edificação de 

competências desejáveis e específicas no sujeito, podendo-se dizer que, visando 

obter determinados fins teóricos e/ou práticos, as metodologias sempre vêm de-

terminar: a sucessão de ações (quando é necessário fazer isto ou aquilo); o conteú-

do das ações (o que há que fazer); a definição dos procedimentos específicos que 

é preciso utilizar (como fazer, que técnicas empregar). Esta sistematização em três 

pontos é, ainda, de Cristiano Moreira (1994:44)

Na aprendizagem escolar do desenho, as metodologias de ação não se podem 

ver separadas da própria ação – elas sustentam-na, guiam-na e concretizam-se nela, 

de modo particularmente direto e imediato. Um método que conduza um projeto 

para um desenho confunde-se com o próprio desenho, porque se corporiza nele: um 

ditame promovendo a continuidade da linha, por exemplo, logo ganha fisicalidade na 
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linha contínua que é traçada pelo executante (ocorre-nos que Otl Aïcher aborda o 

conceito de método, no projeto, precisamente nestes termos: numa atividade como 

a do design, em que o sentido do fazer é o próprio fazer,  o método é, ele próprio, “a 

revelação: o output é o resultado do input, o que sai, sai por si mesmo”). (AICHER, 2001:51)

Como se sabe, não tratamos aqui o desenho que o desenhador, mais ou me-

nos maduro, desenvolve em solidão, exclusivamente comandado pela sua própria 

subjetividade, como é próprio da experimentação em artes plásticas, por exemplo 

-  ainda que também nessa situação seja muito comum a criação de métodos pes-

soais de trabalho, em moldes muito elásticos e transitórios, à medida das necessi-

dades do executante. Van Gogh, por exemplo, na sua fervorosa procura artística, 

constantemente se autopropunha novas metas e projetos, bem como os métodos 

para os concretizar. As suas cartas ao irmão Theo surgem repletas de referências  

aos métodos nos quais depositava as maiores expectativas relativamente à sua 

própria evolução pessoal e artística: 

“Nos meus desenhos novos começo as figuras pelo torso e parece-me que assim 

adquirem maior amplitude e grandeza: no caso de cinquenta não chegarem, dese-

nho cem, e se isso não for ainda suficiente, farei ainda mais, até obter plenamente 

o que desejo.” (MARINA 1995:39). 

Vemos, por aqui, que até os níveis de persistência, traduzidos em número de 

tentativas, podem fazer parte das deliberações metódicas.

Mas o que estudamos, nós, não é a criação individual e autónoma de métodos 

de trabalho. Tratamos, sim, as estruturas metodológicas que servem a prática dese-

nhada em aula, servindo nítidos propósitos na formação coletiva em projeto, no con-

texto de um ensino de massas. Neste contexto, sempre percorrendo os três tópicos 

acima definidos por Moreira, destacamos, ainda, que as metodologias pedagógicas 

perseguem dois objetivos fundamentais: o de desenvolver determinadas estruturas 

de pensamento e de ação no futuro projetista, integradoras de dimensões concep-

tuais, sensíveis, operativas e éticas; e o de dinamizar a interação comunicativa entre 

professor e aluno e entre aluno e aluno, num espaço referenciado e inclusivo.

Ao adjetivarmos deste modo o espaço-tempo da aula pretendemos avivar a 

ideia de que é fundamental o professor acompanhar bem de perto o entendimento 
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que o coletivo dos alunos vai fazendo do próprio enquadramento metodológico. 

Para que este jamais seja entendido como dogmático e, pelo contrário, traga cons-

tante esclarecimento acerca da procura em causa – a todos e a cada um dos ele-

mentos do grupo-turma, unindo-os num propósito “ formativo” e “cognitivo” comum.  

Como diz Manuel Tainha (2006:57): 

“Em todas as situações de aprendizagem em que nós, docentes, envolvemos o 

aluno, este deve reconhecer sempre aquilo que lhe está a ser ensinado. Melhor, o 

aluno deve ser levado à descoberta daquilo que se lhe está a ensinar. Este simples 

enunciado de princípio configura para mim o verdadeiro valor e sentido do mé-

todo heurístico, o exato contrário do método dogmático. Por isso ser-me-á lícito 

afirmar que o valor do método não pode ser entendido em termos finalísticos de 

realização, mas sobretudo em termos formativos e cognitivos”.

6.3. MÉTODO E CONTROVÉRSIA: CONTINUANDO...

6.3.1. Duas perguntas produtivas

“Nós, por natureza duvidamos dos métodos, assustam-nos as regras,

acreditamos mais no encontro ocasional consequente do 

movimento, da viagem,

para um desconhecido

que permanentemente nos envolve”.

Das palavras de Lagoa Henriques (apud MOREIRA 1994:XIV), desprende-se um 

tom emotivo (“assustam-nos”) que, associado às restantes terminologias empre-

gues, nos vem lembrar que as deliberações metódicas se tecem numa densa rede 

de relações entre o racional e o emocional, a regra e a liberdade, o constante e o 

ocasional, a fixação e a viagem, o conhecido e o desconhecido.

Em modo poético, ou não, há que reconhecer que o “susto” relativamente à 

adoção dos métodos, tem toda a pertinência; há que compreender que a ação dos 

métodos pode bem revelar-se mais gravosa do que benéfica se não for suficien-

temente refletida no que respeita aos limites da sua aplicação - tanto no exercí-

cio profissional como no exercício escolar. Nas Considerações Preliminares deste 
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trabalho já alertámos para a importância de nos consciencializarmos acerca da 

incontornável coexistência de um lado escuro com um lado luminoso na complexa 

relação ensino/aprendizagem, afetando o processo de construção e frutificação do 

saber; já anunciámos a necessidade de nos precavermos do potencial deformador 

de certas propostas e/ou de certas orientações metodológicas, muitas vezes pe-

cando – em perigoso silêncio -  por excesso de simplificação, outras vezes por erro 

de perspetivação, ou por inadequação ao contexto de trabalho, ou simplesmente 

por rigidez. Diríamos agora  que o terreno do ensino artístico se revela particu-

larmente suscetível a erros desta natureza, porquanto possam inibir, no pior dos 

sentidos, a liberdade e fervor criativos de um sujeito aprendiz; porquanto possam 

aniquilar a sua curiosidade natural, motor de toda a ação, de toda a investigação, a 

qual não pode nascer, afinal,  senão de uma atração por aquele desconhecido “que 

permanentemente nos envolve” referido por Lagoa Henriques. Decerto que não é do 

certo, do sabido ou do previsível que nasce o olhar “ intrigado”264 e interrogativo que 

normalmente associamos à criatividade.

Deveremos daqui depreender que  a adoção de métodos, sinónima de regra, 

ordem,  segurança, é também sinónima de previsibilidade total, fazendo com que 

nenhuma intriga subsista?  Questionemos então:  que relações estabelece um mé-

todo, ao certo,  com o conhecimento e com o seu contrário, o desconhecimento?

A questão de como conseguir disciplina de pensamento sem despromover a 

capacidade inventiva faz parte intrínseca de uma controvérsia ideológica básica 

nas escolas artísticas em geral, envolvendo docentes e discentes em fervorosas 

discussões... controvérsia da qual também não se vêm livres as escolas de design.

Entremos, então, na controvérsia, explicitemos algumas das suas oscilações 

mais significativas.

264 “Devemos conseguir alimentar, no aluno, um olhar intrigado” dizia, frequentemente, aos seus 

assistentes, o Professor escultor Fernando Conduto, coordenador da equipa de Desenho do Curso de 

Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa (1987-2007), da qual a presente docente-investi-

gadora fez parte integrante.
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6.3.2. Pensamento regrado e pensamento livre

Para nós, consentir na atitude metódica passa por admitir as dimensões exatas do 

racional na procura artística em geral, sem temer a priori que esta se veja por isso 

inibida e acreditando, pelo contrário, que também a arte se pode ver robustecida 

pela infiltração das operações analíticas que têm por alvo a exatidão: 

“Também na arte encontramos um campo propício à procura exata, as portas 

para lá entrar estão já abertas há algum tempo. (…) A Matemática e a física fa-

cultam-nos a chave, sob a forma de regras a adotar ou a rejeitar. (…) Os exercícios 

de álgebra, geometria, mecânica, ensinam-nos a agarrar-nos ao essencial, à função 

e não à impressão exterior. Aprendemos a ver por detrás da fachada, a agarrar 

a coisa pela raiz. Aprendemos a reconhecer as forças subjacentes; aprendemos a 

pré-história do visível. Aprendemos a esgravatar as profundidades e a pôr a nu; a 

demonstrar, a analisar.”265 (KLEE 1985:48-49)

Na arte ou na ciência, há que sondar o invisível, por detrás do visível. Segundo 

Paul Klee, a  chave para tal reside na descoberta, na aquisição e na aplicação das 

regras. Não ter consciência das regras - e não saber perscrutar e pensar através 

delas – traduz-se em mediocridade: ficamos tomados pela superficialidade das 

aparências, que são, por si só, opacas (não revelam com obviedade a sua estrutura 

interna) e que se esgotam em si mesmas (não estimulam o pensamento operativo 

ou, sequer, operatório266 em moldes aprofundados; não multiplicam em nós a ex-

periência do conhecimento).

Tocamos assim naquilo que nos importa: na questão do pensamento regrado 

e/ou estruturado. E questionemos: será que nascemos com ele?

265 T.L. : « En art aussi, on trouve un champ suffisant pour la recherche exacte, et les portes qui y don-

nent sont ouvertes depuis quelque temps. (…) Mathématique et physique en fournissent la clé sous 

forme de règles à observer ou dont s’écarter. (…) Des exercices d’algèbre, de géométrie et de mécani-

que éduquent à s’attacher à l’essentiel, à la fonction et non à l`impression extérieure. On apprend à 

voir derrière la façade, à saisir une chose à la racine. On apprend à reconnaître les forces sous-jacentes; 

on apprend la préhistoire du visible. »

266 Usamos os termos “operatório”/”operativo” no sentido em que o faz Fernando Poeiras (2006:38) – 

Ver nota 236 do capítulo 5.6.2. do presente trabalho
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6.3.3. Adoção de regras e aquisição de estruturas

As últimas afirmações de Paul Klee apontam para o contrário, ao afirmarem repetida-

mente a necessidade de aprendizagem. Notemos, porém, que a aprendizagem das re-

gras se processa em termos sempre experimentais e vigilantes, já que – Klee dissera-o 

mais acima - não dispensa a avaliação crítica, determinando tanto a adoção quanto 

a rejeição, lúcidas e informadas, das regras. Mais adiante neste capítulo, aquando já 

diretamente enfocados na pedagogia do desenho, apresentaremos uma nuance disto 

mesmo: a de que a adoção da regra pode ser praticada, sim, mas dentro de um tempo 

de vida limitado (SHÖN 2008). Nesta posição de provisoriedade, o efeito impositivo da 

regra passa a assumir, desde início, um prazo de validade, trazendo consigo a promes-

sa de que não só poderá como deverá ser quebrado mais tarde.267

As palavras de Klee subentendem a distinção imperativa entre olhar e ver, já tão 

sobejamente tratada, à qual também Rocha de Sousa268 alude, nos seguintes termos:

“Quando se fala de visão, apreciando pela superfície o rosto aparente das coisas, 

confunde-se com ela a capacidade de olhar. Trata-se de uma capacidade riquíssi-

ma e determinante que nos permite passar do domínio das sensações ao espaço 

estruturado das perceções visuais.” (ROCHA DE SOUSA 1995:31)

Assiste-se, portanto, à subida de um nível para outro. Procuremos agora en-

tender o significado e a relevância do segundo patamar indicado por Rocha de Sou-

sa, o do “espaço estruturado das perceções”, que surge, não como dado adquirido, 

mas conquistado. 

Jean Piaget (1968)269 debruça-se em profundidade sobre o problema. Assim 

como Klee traz os exemplos da matemática e da física para o terreno artístico, 

também Piaget entrecruza múltiplos domínios do conhecimento (matemática, 

física, biologia, linguística, filosofia, sociologia, psicologia geral - e psicologia da 

perceção) quando indaga acerca da formação basilar das “estruturas cognitivas”. 

267 Ver Capítulo 10 - Inquéritos, onde fazemos reunir, criticamente, as respostas à pergunta nº 3 do 

nosso Questionário. Mais concretamente, o pólo 6.3., põe em destaque esta questão, relacionando a 

referida provisoriedade do método com o nível de aprendizagem.

268 João Manuel Rocha de Sousa (Silves, 1938), professor, crítico de arte e artista plástico português.

269 Uma obra que nos remete para o termo “estrutura”, muito próximo de “sistema”, enquadrando-o, para 

passar a caracterizar a atitude epistemológica dos “estruturalismos operatórios” em múltiplos domínios 
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Explicar como é que a criança (tida como sujeito-em-desenvolvimento) ad-

quire as estruturas lógico-matemáticas e linguísticas é (diz Piaget) um problema 

central das investigações acerca da formação da inteligência. A questão é posta de 

raiz: serão tais estruturas cognitivas simplesmente ofertadas ao sujeito ou, pelo 

contrário, terá de ser o sujeito a construí-las ele próprio?

“Ou bem que o sujeito as descobre (às estruturas lógico-matemáticas) já prontas, mas 

bem sabemos que ele não pode constatar a sua existência do mesmo modo como se 

apercebe das cores ou da queda dos corpos e que a sua transmissão educativa (fami-

liar ou escolar) não é possível senão na medida em que a criança possua um mínimo 

de instrumentos de assimilação que já participam de tais estruturas (...); ou então 

reconhecemos que é o sujeito quem as constrói, embora sem ser livre de as compor 

a seu jeito, como se de um jogo ou de um desenho se tratasse.”270 (PIAGET 1968:53)

6.3.4. Autoestruturação, Autodeterminação, projeto

A convicção de Piaget, de que o sujeito jamais possuirá determinadas estruturas cog-

nitivas se não for levado a construí-las ele próprio (repare-se que Piaget dá um toque 

na questão da “transmissão educativa escolar”),271 interessa-nos particularmente, reve-

lando-se fundamental ao nosso questionamento em torno do “ensino” da observação 

desenhada e dos seus métodos que, um a um, visam promover o desenvolvimento de 

competências tanto gerais como específicas, a partir da experiência percetiva.

do conhecimento. Destacamos, nela, no capítulo IV, que procede a uma apresentação da teoria gestalt, 

criticando-a no ideal de procurar estruturas “puras”, i. e., “sem história, sem génese, sem funções e sem 

relações com o sujeito”. É esse enfoque sobre o sujeito, enquanto “ator” bem ativo no “teatro” da perceção, 

com competências autorreguladoras e autoestruturantes que se nos afigura, também a nós, como funda-

mental, relacionando o conceito de estrutura com a génese e desenvolvimento da inteligência.

270 T.L.:“Ou bien alors il les découvre toutes faites, mais on sait bien qu’il n’en constate pas l’éxistence 

comme on perçoit les couleurs ou la chute des corps, et que leur transmission éducative (familiale ou 

scolaire) n’est possible que dans la mesure òu l’enfant possède un minimum d’instruments d’assi-

milation qui participent déjà de telles structures (…). Où bien, au contraire, on reconnaîtra qu’il les 

construit, mais il n’est nullement libre de les arranger à sa guise comme un jeu ou un dessin.”

271 Ainda mais decisivo e enfático do que Jean Piaget (1896-1980), neste ponto, terá sido Lev Vigotsky 

(1896-1934), destacando a importância das interações do indivíduo com o seu grupo social e com os 

objetos da sua cultura (definitivamente acima das condições biológicas) e assim defendendo que as 

formas psicológicas mais sofisticadas emergem da vida social. Vigotsky sistematiza que a criança realiza 
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Também no terreno da perceção (no “teatro” da perceção, nos termos origi-

nais), Piaget enfoca “o sujeito sensório-motor e inteligente” como “autor” e “ator” bem 

ativo, com competências autorreguladoras e autoestruturantes, abrindo-nos assim 

a perspetiva de que a inteligência possui a capacidade de se “configurar” a si própria 

– ou de se “criar” a si própria (agora já no dizer de um outro autor, J. Marina), ao lon-

go de um dinâmico processo que enlaça perceção, memória, imaginação, racionali-

dade, emoções, numa cerrada “trama de competências e domínios.” (MARINA 1995:10)

Marina passa então a associar este entramado ao termo “projeto”, usado na 

sua máxima abrangência, i. e., alimentando e regendo todas as decisões criativas 

da mente. O seu livro desenvolve duas teses: a primeira é a de que, apoiado na 

autodeterminação, o homem constrói a sua inteligência criadora e a sua liberdade, 

num processo de simultaneidade e mútua causalidade, assim se distinguindo da 

inteligência animal. A segunda tese é a de que a autodeterminação atua por meio 

de projetos. Especifiquemos que, para Marina, o projeto é, antes do mais, uma ideia 

e, como tal, uma irrealidade, uma antecipação. Ao integrar-se num projeto, a rea-

lidade adquire “possibilidades novas”, assim pondo em evidência uma característica 

profundamente paradoxal da inteligência humana: a de que “tratamos a realidade 

por meio de irrealidades”. (idem 1995:167)

Somos levados a enredar este conjunto de ideias com as reflexões filosóficas 

de Otl Aïcher (2001), constituídas numa autêntica propedêutica do projetar, cuja 

tarefas e soluciona problemas por intermédio do diálogo, da colaboração, da imitação e da experiência, 

para frisar que as ações e atividades cognitivas que ela faz hoje com assistência, será capaz de realizar 

sozinha amanhã. Percebe-se a partir da análise destes dois precursores da chamada Teoria Cognitivista, 

a influência que tiveram numa teoria da aprendizagem que apresente como pressuposto um sujeito 

ativo e construtor do próprio conhecimento – pressuposto que esta investigação acolhe, canalizando-o 

para a aprendizagem específica do desenho. Mais acresce dizer que o facto de aderirmos a estes aspetos 

trazidos pela visão da Teoria Cognitivista não significa que estejamos a preterir as outras duas visões – 

as das teorias Comportamentista e Humanista – que com ela concorrem. Não duvidamos de que, se de-

vidamente estudadas as contraposições destas três abordagens, passando então a conhecer-lhes os foco 

de análise e os conceitos básicos em profundidade, viríamos certamente a compreender que – como 

nos diz José Soares Santos – “todas possuem aspetos importantes a serem considerados como forma de 

fundamentação e orientação da prática pedagógica e da ação docente nas instituições educacionais.” 

(SANTOS 2011:98). A prática escolar do desenho não poderia jamais alhear-se da visão duma teoria 

Humanista, por exemplo, que vem destacar a importância do desenvolvimento integral do sujeito, 

assim valorizando tanto os aspetos motores e afetivos como os cognitivos. No ponto 3.3. do capítulo 3. 

igualmente relevamos as dimensões humanizantes que o desenho traz à formação do projetista.
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convicção primeira é a de que o homem é conformador da sua própria identidade. 

É, por isso, um ser “projetivo” e não só “recetivo”, preferindo lançar-se no desconhe-

cido (ou na “ irrealidade”, se repescarmos o termo do parágrafo anterior) a confinar-

-se à sua corporalidade biológica. Munido “do seu utensílio, do seu trabalho, da sua 

cultura, da sua forma de organização”, o homem equipa-se, instala-se e produz-se a 

si próprio. A autodeterminação do ser humano satistaz, assim, em Aïcher, a reivin-

dicação mais fundamental do projeto. (AÏCHER 2001: 44-45)

6.3.5. Método, projeto e... desejo – uma terceira pergunta produtiva

Perante as teses de Marina (às quais associámos os estudos de Piaget272 e as 

convicções de Aïcher), de que o homem pode suscitar, sedimentar, dirigir, as suas 

atividades mentais, somos levados a concordar com ele numa rigorosa aferição de 

termos, de que não há propriamente “ inteligência”, mas, sim, “um olhar inteligente”. 

Um olhar não natural ou automático mas construído sob orientação dos “desejos” e 

“projetos” do sujeito (MARINA 1995:23-29) – um olhar que muito nos interessa, a nós, 

fomentar no desenho.273

Desejos e projetos... Focar o desenho como projeto, orientando as propostas 

metodológicas para a sustentação e desenvolvimento de um determinado projeto 

gráfico, em aula, não nos parece levantar inconveniente, ou dificuldade, ou, sequer, 

polémica. Já bem mais subtil é conseguir que a adoção de um método esteja lado-

272 No momento em que, julgando por bem tomar outros desenvolvimentos, cessamos a referência 

a Piaget e a Vigotsky, cumpre-nos esclarecer que estes teóricos não desenvolveram propriamente 

uma teoria da aprendizagem, mas os seus estudos serviram de pressuposto para teóricos do campo 

educacional, que, esses sim, elaboraram e desenvolveram a teoria da aprendizagem denominada de 

“Construtivismo”. Igualmente se assumem “construtivistas” as teorias que, debruçando-se sobre os 

mecanismos percetivos (tão determinantes no desenhar), afirmam que “perceção” é sinónimo de 

“construção”... não sem rivalizar com as teorias do “Registo Direto” e da “Gestalt” (referenciamos, a 

propósito, a obra de E. Winner, Invented Worlds, que sistematiza com grande aprofundamento e vasta 

exemplificação estas três correntes de pensamento).

273 Um olhar vigilante, que nem ao próprio desenho se abandona – uma preocupação expressa muito 

pertinentemente por um dos “nossos” inquiridos, na resposta 2. do Questionário (ver Anexo E), nos 

seguintes termos: “Sim [o treino facultado pela observação desenhada revelou-se importante na 

desenvoltura do esquisso projetual] acima de tudo pela segurança e controlo sobre o desenho, não 

deixando o desenho liderar o processo criativo, mas sim o inverso, ou seja, o processo criativo depen-

de da expressão gráfica, pelo desenho, para que exista.” (Arquiteto Filipe González)
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-a-lado com o desejo274 do executante. Enfrentar um tal desafio, que visa o encontro 

das vontades externa com a interna, parece-nos, no entanto, vital a toda e qualquer 

aprendizagem que se quer efetiva e consequente – um desafio que um professor de 

desenho ou de projeto não pode ignorar e do qual se alimentam, aliás, os propósitos 

deste trabalho. Veja-se como Philip Cabau (2009:28) coloca este problema:

“Nas áreas estruturalmente práticas, onde a aprendizagem passa, com toda a 

evidência, por experimentar a ‘coisa’ para a poder entender, um dos problemas 

que se coloca sempre é: como conseguir gerar um fluxo (que aja sobre os conteú-

dos em tratamento naquele contexto pedagógico-científico) que simultaneamente 

promova no aluno e no docente o desejo de embarcar, de trabalhar a atenção? 

Isto não só não é simples como não é um pormenor. Como disse Simone Weil: ‘(...) 

A atenção está ligada ao desejo. Não à vontade, mas ao desejo. Ou, mais exata-

mente, ao consentimento’.”

Tomando o problema a sério, importa que, às duas perguntas genéricas que 

levantámos atrás (p.242), associemos esta outra, já mais concreta, focada na apren-

dizagem da observação desenhada: será possível esperar que se conforme, no exer-

cício do desenho, em aula, uma qualquer salutar compatibilidade entre o método 

(do professor) e o desejo (do aluno)?

274 “E eis que o discurso se amarra ao sujeito, dirá o espectador, em vez de se ocupar do objeto ou de 

questões epistemológicas importantes. Porém, o sujeito é determinante no resultado.” (OLIVEIRA 

2006:015) A última afirmação citada, temos vindo, também nós, a fazê-la, mas devemos reforçá-la 

no momento certo, desta feita recorrendo às oportunas palavras de Maria Leonor Ferrão Oliveira. 

Trabalhando as relações entre “projeto” e “paixão”, (por muito que uma tal relação inquiete as mentes 

positivistas, como nos diz…), a autora põe-nos em contacto com personalidades de vários domínios 

do saber conferindo, qualquer delas, a maior relevância ao envolvimento emocional, às preferências 

pessoais, à convicção, à motivação e/ou à intuição, em qualquer processo de procura cognitiva. Um 

deles, o historiador e crítico de arte Ernst Gombrich (1909-2001), vem tocar no nosso ponto nevrálgi-

co dos métodos, ali associados à pesquisa histórica mas associáveis - diríamos nós – a qualquer outro 

projeto de investigação (no qual cremos poder inserir um dos nossos projetos gráficos, propulsionados 

pelo desenho de observação): “O método só diz respeito à teoria [da História], não tem nada que ver 

com a motivação. Se se perguntar a um historiador porque razão ele quer saber isto ou aquilo, ele 

terá toda a legitimidade para responder ‘porque a questão me interessa.’” (Gombrich apud OLIVEIRA 

2006:014) Ao longo do desenvolvimento deste trabalho tentaremos perseguir, entre outras, a ideia de 

que os métodos, não constituindo, em si mesmos motivação, podem prestar-lhe decisivo contributo.



249

M
ét

od
o 

/ 
N

ão
-m

ét
od

o 
  C

A
PÍ

T
U

LO
 6

Perante a professoral instrução metódica, o aluno deixa de poder agir por 

conta própria – e a perda de liberdade pode eventualmente conduzir à perda do 

desejo. A hipótese de tal acontecer nos primeiros anos do curso, com alunos ainda 

muito jovens, ainda sem experiência acerca das circunstâncias peculiares que en-

volvem o ensinar/aprender no projeto, é particularmente elevada. Mas a hipótese 

contrária parece igualmente ter boas chances, como veremos. 

Apoiemo-nos em Donald Schön (2008:99-101), inserindo a nossa questão na 

problemática da “ imitação mecânica” versus “ imitação reflexiva” que este autor 

tratou com sensibilidade, extensão e exemplificação amplamente reconhecidas.  

No contexto do ensino do projeto, Schön dá-nos o exemplo do professor Quist 

(nome ficcional, experiência real),275 forte defensor de uma abordagem específica 

do design, logo, metodologicamente formatada (arriscamos, nós, o termo), relati-

vamente à qual a adesão dos estudantes não é imediata, linear ou sequer homogé-

nea – desde o aluno que, sentindo-se convidado à imitação, logo a rejeita, até ao 

aluno que, parecendo não se importar de suspender, circunstancialmente, a vonta-

de própria, acaba por tirar máximo partido da proposta pedagógica em causa. Dito 

de outro modo: Quist, o professor, visando determinados fins com determinado 

exercício planeado, dita assumidamente uma “ordem”, uma “ imposição inicial”, uma 

“estrutura de significado autoritária”, procurando simultaneamente adiantar aos alu-

nos a justificação de que a mesma poderá vir a ser quebrada mais tarde. E Johanna 

(o nome, também não verdadeiro, de uma aluna que se harmoniza com os métodos 

do seu professor), assina essa espécie de contrato inicial, dispondo-se a abrir mão 

do seu próprio controle e “a deixar aberta a direção do seu desenvolvimento, porque 

se sente confiante na sua habilidade de controlar o processo mais amplo, que inclui a 

sua perda temporária de controle.” A aluna colabora, neste caso, reflexivamente e 

não mecanicamente, com as instruções dadas. A sua confiança (no professor, mas 

mais ainda em si própria) é um sintoma de inteligência, de abertura, que advém 

do fato de saber da provisoriedade e até da artificialidade de toda a experiência.  

Esta é compreendida como uma mera etapa, no processo de aprendizagem e o tal 

formato metodológico (termo que, agora, já poderá entender-se melhor) como 

275 Na referida obra, apenas os nomes são fictícios. A situação, essa, é real, extraída de um estudo de 

caso que o autor desenvolveu sobre educação em arquitetura, nos finais dos anos 70. Este esclareci-

mento é dado ao leitor nas páginas 70 e 121 do livro em causa.
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uma ferramenta adequada ao cumprimento da etapa. Tudo se passa em labora-

tório, por ora, numa fase bem inicial, em que o sistema de comunicação entre es-

tudante e instrutor não está, ainda, afinado. Verificam-se inevitáveis limitações de 

ordem verbal, entre eles, que justificam o aparente autoritarismo das tais estrutu-

ras de significado avançadas pelo professor ou a aparente rigidez das metodologias 

que promove. Schön estuda e caracteriza amplamente esse processo alternado de 

divergência/convergência da comunicação professor/aluno,276 nos limites do ensi-

nável e, mesmo, do enunciável, fornecendo um enquadramento assaz importante 

para as nossas preocupações. No seu centro, situam-se “as questões gémeas da liber-

dade e da disciplina” (SHÖN 2008:102), das quais se destrinça a vontade – ou mesmo 

o desejo – do sujeito. 

Dirijamos tais questões, de novo, para o desenho de observação do real. É um 

lugar comum (mas também uma opinião apressada) dizer-se que o artista-do-con-

creto é “menos livre” do que o artista-do-abstrato. Na gíria do desenho de observa-

ção, é, mesmo, frequente, referirmos a tirania do objeto-modelo, obsessivamente 

presente e impositivo ao longo de todo o processo representacional. Iremos nós 

pretender, junto do aluno, somar, à tirania do objeto, a tirania do método?

A nossa perspetiva é toda outra - é a perspetiva de que um método pode 

estar ao serviço de um projeto libertador da tirania do objeto. Porque, entre o 

modelo e a perceção que temos dele, podemos introduzir manobras opcionais e 

por isso de liberdade: podemos escolher para onde olhar, ao certo, e selecionar a 

informação que queremos extrair, e repô-la em grafismos de inúmeras expressões 

diferentes. Se soubermos pensar com isenção e proveito, as indicações metódi-

cas, aparentemente cerceadoras da liberdade pessoal, podem oferecer sugestões 

de maneio da informação visual, iluminar hipotéticos caminhos de indagação e,  

276 Um testemunho muito positivo em torno desta questão é-nos dado pelo arquiteto Sérgio Rebelo, 

atual docente da disciplina de desenho no Curso de Arquitetura da Universidade Lusíada de Lisboa: 

“[Ao ter experimentado a docência do desenho] aprendi que não é impossível estabelecer com os 

outros relações de grande disciplina e de grande afetividade em simultâneo - o que me parece muito 

importante no universo da docência. Acho que tenho a sorte de conseguir manter esse equilíbrio 

entre ser-se exigente mas, ao mesmo tempo, tolerante. O termo “tolerante” até nem é o que preten-

do... o que pretendo dizer é que temos de nos saber situar simultaneamente acima e ao lado do aluno, 

sendo que, quando estou ao lado não deixo, apesar de tudo, de estar acima e, quando estou acima, 

não deixo de estar ao lado.” (entrevista em 30 maio 2013 - ver Anexo C)
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assim, corroborar na construção de uma liberdade maior. Daqui decorre a hipó-

tese de perspetivar os procedimentos regradores do método como - paradoxal-

mente - libertadores: construindo acessos ao conhecimento, revelando aquilo que 

antes era obscuro, emancipam o sujeito do objeto, superam o determinismo do 

estímulo, sobrevoam a escravidão das aparências.

Regra e liberdade passam a pactuar.277 De um tal pacto decorre uma conse-

quência da maior importância: um modo definitivamente construtivo de encarar 

os exercícios de desenho e os métodos que os possam orientar. Veja-se como (ain-

da) Cabau (2009) passa a canalizar, explicitamente, esta assunção, para o território 

da aprendizagem em design, conseguindo tornar claro o benefício que ela repre-

senta para o futuro designer:

“Do ponto de vista daquilo que constituem os atributos pedagógicos particulares 

de um exercício de desenho, ele cumpre algo que se situa na área da atenção e da 

disciplina. Proporciona (começando pelo simples facto da execução coletiva e inde-

pendente da palavra implicada na sua realização) um tempo de atenção distinto 

e persistente, um acesso, pessoal, à ideia de método, tão necessário para prosse-

guir um trabalho e delimitar o campo de um problema. Taticamente, é ainda um 

pretexto para começar, uma razão para reorientar um caminho (mecanismo este 

que será capital no trabalho do aluno como futuro designer)”. (CABAU 2009:28)

6.3.6. Postura – uma cultura de autoconsciência

Vemos assim que, para que o referido pacto aconteça e para que o paradoxo funcione, 

há questões de postura a considerar, no sujeito, desde logo predispondo à aceitação 

ou à rejeição e, a seu montante, questões de ordem cultural. E o conceito de imitação 

(bem como o preconceito a ele associado) revela-se tão determinante, em questões 

277 Tomemos o modo como Arnold Hauser nos fala deste pacto, bem como o exemplo que nos fornece: 

“Um sistema, método ou jogo nos quais tenha de se seguir regras definidas e estabelecidas podem 

revelar ao espectador superficial aspetos negativos (...), mas a pessoa que joga não se sente embaraçada 

pelas regras e move-se livremente dentro dos limites estabelecidos. (...) Nenhum jogador de xadrez 

encontra uma dificuldade especial por os bispos só poderem mover-se diagonalmente e as torres não 

poderem saltar como os cavalos, nestas restrições, desde que tenha consciência delas, reconhece as 

precondições de todo o jogo e do exercício da sua própria perícia.” (HAUSER 1978:449)
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de postura, que merece ser retomado. Até porque, na aprendizagem do desenho,  

a imitação pode colocar-se em dois diferentes planos – no das ideias e no das ações - 

em qualquer deles podendo despoletar sentimentos positivos ou negativos.

A adoção dos ditames metódicos, no desenhar, pressupõe, assumidamente, a 

imitação seja no plano do pensar, seja no do fazer, de acordo com ideias verbaliza-

das e/ou de acordo com desenhos de referência comentados e/ou de acordo com 

os gestos do professor (ele próprio desenhando). Em culturas como a nossa, que 

prezam a independência de pensamento e de ação e em que os jovens (os jovens 

que constituem “alvo” desta investigação, em plena idade universitária) associam 

a viragem para o estado adulto à liberdade de escolha e à iniciativa individual278,  

a ideia de imitação pode ver-se fortemente repugnada.

Dado que um tal pré-conceito representa uma intensa força que pode empa-

nar todo o resto, trabalhemos, então, um pouco mais, o conceito.

E tomemos o contributo de Christopher Alexander (2002). Este autor distingue 

as noções de cultura autoconsciente e cultura não-auto-consciente (“selfconscious 

and unself conscious culture”), dirigindo-as para o campo da educação e, aí, para o 

problema do desenvolvimento de competências dos mais variados tipos. Faz-nos 

ver que, nas culturas do segundo tipo, as competências são aprendidas informal-

mente, sem apoio em regras explícitas, na mera decorrência do treino, i. e., da pro-

gressiva exposição do aprendiz às exigências peculiares da atividade com a qual está 

envolvido – este “ imita através da prática” e vai-se alimentando dos “elogios” e das 

“sanções” que lhe dirigirem, tal como ocorre com qualquer criança aprendendo a 

nadar ou a andar de bicicleta, num processo lento e gradual. Ao invés, o ensino das 

culturas do primeiro tipo tenta, na medida do possível, formular explicitamente as 

278 O culto do individualismo rapidamente se pode associar ao da autoria, também ele não abonando 

a favor da postura de humildade do aprendiz. Transcrevemos, a este propósito, palavras da pintora Su-

sana Campos, docente de desenho em design na FA-UL: “Nós estamos muito apegados à autoria, que é 

fundamentalmente, narcísica e que está muito arreigada no pensamento do século passado. Vem, aliás, 

de mais detrás, do séc. XVIII, quando surgiram os direitos de autor – antes disso a noção de autoria não 

era tão premente -  mas as estrelas do século XX, que foram surgindo em todos os domínios, valoriza-

ram-na particularmente... Eu acho que nos devíamos habituar à ideia de que certas coisas, a maioria 

delas, aliás, é pertença coletiva e portanto não há um autor individual, há um autor coletivo. (…) O 

processo é tão dirigido que é feito a dois: no desenho de observação, em que nós nos aproximamos do 

aluno e interferimos e dizemos 'repare bem neste ramo, neste espaço, que é bem maior do que aquilo 

que tem aí...' (risos)... o trabalho é de facto coletivo!” (Entrevista em 30 abril 2013 – Ver Anexo C)
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regras, a educação tornando-se então “ formal” e o aluno apreendendo os seus “prin-

cípios gerais” de um modo significativamente mais rápido. (ALEXANDER 2002:35-56) 

Alexander assume o esquematismo desta divisão e, mesmo, a sua artificialidade, 

na medida em que sempre ocorrem aproximações e combinações entre as duas vias 

assim extremadas, mas prossegue identificando prós e contras de cada um dos pro-

cessos de aprendizagem que lhes correspondem. Fá-lo em prol do projeto e do pro-

jetista (de arquitetura, mas não só), numa abordagem essencialmente metodológica, 

que persegue as “well-fitting forms”,279 i. e.,  que se preocupa com a descoberta “da for-

ma bem ajustada ao contexto” inerente à problemática projetual. (ALEXANDER 2002:15)

Alexander faz ver que, nos processos educativos das culturas não-auto-cons-

cientes, as regras não deixam de existir, ainda que sob uma forma “muda”. E que 

esse mutismo pode bem revelar-se proporcional à rigidez com que tendem a ser 

mantidas pelo poder da tradição: uma vez encontradas e tidas como “bem ajusta-

das”, as formas tendem a persistir, num ativo equilíbrio para com o sistema. Ora, na 

cultura em que vivemos, hoje, o bom ajuste tem de se ver, a todo o tempo, revisto 

– não podemos mais contar com uma cultura em “slow-motion”, permitindo longos 

tempos de adaptação e soluções tendentes à fixação. Enfocando, depois, o sujei-

to, Alexander comenta que os sistemas tradicionais exigem demasiado pouco da 

individualidade do aprendiz (que se vê limitado a introduzir curtas alterações em 

eventuais falhas diagnosticadas), enquanto que a promoção da autoconsciência, 

pelo contrário, traz consigo “o desejo de quebrar, o gosto pela expressão individual, 

o escape da tradição e do tabu e o desejo da autodeterminação”. Faz ver ainda que, 

no aprender sem autoconsciência, no qual não se fomentam “exercícios prévios de 

abstração”, só se reconhece o erro depois de errar, e só se descobrem alternativas 

de solução depois de perder tempo no engano e no desengano. E que, na situação 

inversa, i. e., numa atmosfera intelectual livre das inibições da tradição, passa a im-

portar a formulação de princípios gerais, conhecedores antecipados de fracassos 

e de sucessos e pré-definidores das diferentes categorias de variáveis envolvidas 

em cada problema. Cada princípio geral passa a substituir numerosas e separadas 

279 Citemos abreviadamente alguns pressupostos do autor, na língua original: “The ultimate object of 

design is form. (...) Every design problem begins with an effort to achieve fitness between two entities: 

the form in question and its context. The form is the solution of the problem; the context defines  

the problem.”
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instruções específicas. Com menos pedras no caminho, o trabalho do projetista 

avança bem mais rapidamente. (ALEXANDER 2002:59-63)

Como ocorre numa caricatura, o esquematismo descritivo dos dois modelos 

de aprendizagem, oferecido por Alexander, permite a enfatização e a clarificação 

das ideias em causa, mas fá-las parecer incompatíveis – principalmente no que 

toca à dimensão temporal da aprendizagem. Avançamos, porém, que não só acre-

ditamos como perseguimos uma forma (melhor, n formas) de compatibilização, 

uma vez que certos aspetos dos dois modelos nos parecem necessários à apren-

dizagem do desenho.280 281 Senão vejamos: a explicitação, a priori, de recomen-

dações metódicas, muitas vezes sob a forma de um enunciado (escrito, falado, 

sob forma afirmativa e/ou interrogativa) que o professor de desenho apresenta 

ao aluno, constitui, em pleno, o tal “exercício prévio de abstração” que atenua inge-

nuidades e diminui despistes, já que perfila o aluno perante o problema e as va-

riáveis envolvidas, sugerindo-lhe, ainda, modos de proceder, antes de ele produzir 

qualquer traço sobre o papel. Reafirmamos, assim, em uníssono com Alexander, 

que a aplicação “autoconsciente” de métodos, em geral e também no desenho, 

sempre tem a ver com a transmissão de informação e elucidação teóricas mas 

também com a procura de segurança, ordem, previsibilidade de resultados e eco-

280 Reencontramos aqui o “cenário da imitação artesanal” do elenco oferecido por Bartolomeu Paiva 

a respeito dos modelos educativos – e que apresentámos no ponto 3.4. do capítulo 3. Vejamos como 

também esta descrição relativiza a melhor ou pior pertinência e adoção de um tal modelo: “Neste 

cenário, estão subjacentes as ideias de autoridade do mestre e da imutabilidade do saber associadas à 

crença na demonstração, como a melhor maneira de ensinar, da imitação como forma de aprender, e 

da passagem do saber-fazer de geração em geração, como forma de perspetivar uma cultura formativa.

(…) Embora a opinião generalizada seja de discordância face a este modelo, existem situações na prá-

tica profissional em que a demonstração se revela como ótima estratégia de ensino, quando exercida 

adequadamente e por agentes competentes.” (PAIVA 2006:33)

281 Paul Feyerabend (1979), por seu lado, ajuda-nos a compreender a importância de se verem  compa-

tibilizadas as relações consciente/inconsciente, em qualquer processo de aprendizagem, até porque é 

frequente constatar-se que a descoberta “irracional” precede a atividade racionalizadora: “A descoberta 

pode ser, em si mesma, irracional e não precisar de seguir um método reconhecido. A justificação, essa, 

ou – para falar na língua sagrada da escola contrária – a crítica, começa só depois das descobertas 

terem ocorrido, e procede através da ordem.” (FEYERABEND 1979:180) Segundo o autor, o que importa 

acima de tudo frisar é que, embora não devam, de todo, ver-se confundidos, os dois contextos – ditos 

“de descoberta” e “de justificação” - são indissociáveis, pelo que seria, sempre “desastrosa” toda e qual-

quer tentativa de os desconetar um do outro.
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nomia de tempo no processo de aprendizagem… sem que, porém, erradique por 

completo as suas contrárias (a instabilidade, a desordem, a imprevisibilidade, e a 

própria duração temporal, são parte intrínseca da aprendizagem do desenho, não 

se devendo, sequer, supor eliminar). Acrescentemos, ainda: as indicações verbais, 

escritas ou faladas, de qualquer enunciado que se adiante ao aluno, por mais claras 

e/ou detalhadas que possam ser, não rejeitam a hipótese de se ver acompanhadas, 

complementadas, por demonstrações físicas, gestuais, do professor (em desenho, 

o gesto pode valer mais do que mil palavras, quando se trata de motivar uma ex-

periência). E também por esta via se economiza tempo no entendimento daquilo 

que se pretende e de como fazer para lá chegar.

A partir dos avanços que o presente texto foi tomando, ocorre questionar de 

novo: e o desejo? No que toca ao desenhar em aula, o desejo de experimentar a 

linha ou a mancha no suporte, segundo os ditames de um método, será em grande 

parte consequência da postura. Geralmente, quando essa postura é de abertura 

e disponibilidade, a demonstração física, que a mão de um sujeito faz, do uso do 

lápis, suscita, no outro, quase que instantaneamente, o desejo de experimentar 

fazer o mesmo – e isto tanto se verifica para o desenho, como para qualquer ou-

tra atividade prática. Mas o desejo terá, ainda, de se deixar inspirar, moldar, pelas 

ideias orientadoras, aceitando convergir com os seus propósitos e, aí, teremos de 

reconhecer que o desejo deixará de ser impulsivo e primário, passando a ser, em 

maior ou menor grau, intelectualizado. O desejo associado à postura pode então 

ser visto como um atributo que favorece, no aluno, o exercício de competências 

imprescindíveis ao seu desenvolvimento. Tal como refere Schön (2008.99): “No míni-

mo, deveríamos reconhecer a postura como uma condição para a aquisição da compe-

tência: querer tentar algo é uma condição para adquirir a habilidade de fazê-lo.” 

E retomemos o ponto em que ficáramos: mesmo que o aluno desenvolva uma 

postura recetiva à imitação das ideias e das gestualidades dos métodos do profes-

sor, mediadoras da sua relação com o papel, ele irá, ainda assim, encontrar muita 

pedra pelo caminho. Porque mediadoras não significa facilitadoras: as instruções 

do método elucidam, iluminam, despertam a mente para aspetos antes ignora-

dos, mas não facilitam; o aluno sente-se sempre sozinho, percebe que sua aven-

tura pelo desenho é só sua e, com o tempo, descobre que, na prática desenhada,  
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o despiste e a necessidade de errar são para a vida inteira282. Os métodos, no con-

texto do ensino, propiciam e, mesmo, precipitam descobertas-chave, encurtando 

algum tempo283; apoiam mas não são o milagre do autocrescimento284 que, esse, 

é sempre gradual e de algum modo lento – como se a condição de “slow-motion”, 

referida por Alexander a propósito das culturas não-auto-conscientes, teimasse 

em ressurgir e “fincar o pé”. 

282 Um dos nossos inquiridos, respondendo à pergunta 3. do Questionário (ver Anexo E) refere, a pro-

pósito dos métodos excessivamente “apertados”, a importância vital deste mesmo aspeto:  “Concordo 

com a noção defendendo que o metodizar da ação do aluno sirva o propósito de balizar o mesmo para 

o sucesso. No entanto, defendo que deve ser dada aos alunos (…) uma margem para “errar. Aprender e 

errar andam de mãos dadas e devem ser mantidos como inseparáveis.” (Arquiteto Miguel Pamplona)

283 Destaquemos, nesta mesma problemática, a questão decisiva do tempo (tempo letivo) que, em si 

mesma, vai determinar a adoção de medidas disciplinadoras mais ou menos “apertadas”. Tomemos o tes-

temunho que nos dá, na qualidade de professor de desenho, o arquiteto Eduardo Côrte-Real: “No tempo 

anterior, as nove horas permitiam que o aluno falhasse [atualmente, no curso que integra, em Design, o 

desenho dispõe de cinco horas semanais]; havia o tempo do falhanço, o tempo da sugestão e o tempo da 

autodescoberta. Agora não há esse tempo, eu vejo-me um pouco como um professor prestidigitador a 

ensinar truques (risos), para que eles possam dar saltos muito mais rápidos. O processo da autodescober-

ta - naqueles que o conseguem! – faz-se através do diário gráfico. De resto, os exercícios têm de ser muito 

controlados, todo o processo muito orquestrado.” (entrevista em 14 maio 2013 – Ver Anexo C)

284 A questão do tempo de amadurecimento é, aliás, abordada por vários outros dos docentes que 

pudemos entrevistar. Ouçamos, a este respeito, a Arquiteta Alexandra Ai Quintas, falando-nos “da 

importância do tempo na maturação e qualificação das coisas e das pessoas”: “Mesmo os nossos esforços 

como docentes só se tornam, muitas vezes, aparentes, i. e., só vêm ao de cima muito tarde, na formação 

do aluno. (…). A verdade é que o processo não acaba ali, depois de atribuirmos a nota final ao aluno; o 

processo é uma bola de neve que vai muito mais longe. (…) Temos de pensar que o nosso papel é limitado 

e não quantificável, é de certo modo subtil. Nós contribuímos para a compreensão da subtileza das coisas, 

aliás o aprimoramento visual é da ordem do subtil e o desenho revela-nos isso. (…) Mas chegar à subtileza 

só acontece com a  maturação, demora muitos anos para além dos cinco anos de formação básica dos 

cursos. A calibração do visual, a noção do equilíbrio das formas numa folha, a afinação dos pesos visuais... 

todas essas coisas que vamos aprendendo a controlar, desde o preenchimento e enquadramento da folha, 

tudo demora muito tempo e também nós passámos por isso - só percebemos mais tarde as coisas que nos 

disseram.” (entrevista 29 abril 2013 –ver Anexo C )
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6.3.7. Projeto próprio / Projeto alheio

Ainda a respeito das relações entre o objeto e o sujeito, enredando perceção com 

desenho e com método, tomemos mais um contributo mas, desta feita, advindo 

da área da psicologia da perceção. A experiência laboratorial que aqui repomos é 

significativa e enriquecedora daquilo que temos vindo a tratar:

“O olhar inteligente sabe ver. Os seus métodos para explorar o objeto visual dife-

rem com a tarefa que o sujeito se impõe. Yarbus idealizou experiências brilhantes 

para o demonstrar. O sujeito coloca uns óculos que permitem registar os seus mo-

vimentos oculares. Perante uma gravura, os indivíduos sãos modificam o padrão 

dos movimentos conforme a pergunta formulada pelo experimentador. Sabem 

aonde devem ir procurar a informação que mais interessa. Nada de parecido se 

observa quando um paciente com uma lesão frontal maciça examina o quadro. 

Para começar, fixa-se num ponto qualquer e responde à pergunta com a primeira 

suposição que lhe vem à cabeça, sem procurar deduzir a resposta de uma análise 

dos pormenores do quadro.” (MARINA 1995:37) (sublinhados nossos)

A experiência em laboratório levada a cabo por Yarbus285 revelou que os mo-

vimentos do olho de cada participante ocorriam em função das perguntas co-

locadas. As perguntas podem, portanto, transformar um olhar adormecido em 

observação ativa. Eis tudo o que precisamos para funcionar na aula de desenho.

Dito de outro modo: os métodos do desenho poderão resultar inertes se não 

forem alimentados pelo combustível de uma, de várias perguntas. Embora apa-

rentemente alheio à definição de “método”, propriamente dita, este é um aspeto 

essencial à eficácia da sua aplicação, por ser inerente àquilo que é desenhar – ao 

impulso que lhe é imprescindível. Molina (2005:17) constrói uma imagem particu-

larmente expressiva disto mesmo:

“Quando a linha inicia o seu itinerário no suporte, esta parece estar unida irremis-

sivelmente à pergunta que lhe dá origem, à carência a partir da qual se mobiliza 

a nossa ação, a esse reequilíbrio que faz com que o vazio seja preenchido pelo ar 

285 Alfred Lukyanovich Yarbus (1914 – 1986), psicólogo russo que se dedicou ao estudo dos movimen-

tos oculares ao longo das décadas 50 e 60 do século XX.
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contíguo, numa potente ação de sucção que mobiliza toda a envolvente; ainda 

assim, as nossas carências psíquicas são mobilizadas pelo traço em busca de uma 

nova situação que projete o nosso ânimo até ao fim do itinerário.”286

O nosso ânimo tem de ser projetado e mantido, quando não... a linha morre.  

A introdução de um método não pode abrir exceção nesta condição cinequanon da 

motivação para o desenho. O método deverá, pois, manter-se unido à pergunta. Lem-

bremos que o modelo, por si só, colocado à frente do aluno que se inicia nestas expe-

riências, pode bem constituir, para este, uma espécie de caos visual. Como começar, 

como proceder? O aluno bloqueia. Os procedimentos perscrutadores, interrogativos, 

dos métodos, vocalizados pelo professor, sendo mediadores entre o objeto-modelo e 

a página em branco,287 saberão, a pouco e pouco, desmontar um tal caos e organizar 

a viagem do desenho. O aluno passa a ter, em mãos um projeto de observação.

Dito de outro modo: o termo “método”, por si só, respeita ao fornecimento 

de informação traduzida em procedimentos, dentro de um determinado modelo 

de atuação; diríamos que consiste num conjunto de inferências que, subenten-

dendo o esquema de um comportamento, pretende traduzir-se em programa de 

ação. Ora, na aula de desenho, este modelo funcional, no qual se traduz o método, 

visa o projeto, i. e., o seu rol de procedimentos vai suscitar o desenvolvimento de 

um projeto de observação/representação peculiar, em torno de um determinado 

modelo, também ele criteriosamente selecionado pelo professor. Questionemos 

agora: esse projeto é do professor ou do aluno?288

286 T.L.:“Cuando la línea inicia su itinerância sobre el soporte, ésta parece estar unida irremisiblemente 

a la pergunta que le da origen, a la carência desde la que se moviliza nuestra acción, a esse reequilobrio 

que hace que el vacío sea rellenado rápidamente por el aire contiguo, en una potente acción de succión 

que moviliza todo el entorno; así mismo, nuestras carências psíquicas son movilizadas en el trazo a la 

búsqueda de una nueva situación que proyecte nuestro ánimo hacia el cierre del itinerário.”

287 Referimos, a propósito, a resposta dada por um dos inquiridos, à pergunta 3. do nosso Questionário 

(ver Anexo E) “Reconheço (…) o método das aulas de Desenho. Reconheço porque me ficaram na sensi-

bilidade os diversos patamares de aprendizagem, a sua evolução; (…) reconheço a maior ‘capacidade’ que 

adquiri para agarrar as folhas brancas sem medo; reconheço que aprendi a ver coisas que não conseguia 

ver, só olhar – o que se adaptou a outras ações profissionais: falar, entender e empatizar com o Cliente.” 

(Arquiteto João Cardoso) (sublinhados nossos)

288 A pergunta surge formulada exatamente nestes moldes junto dos docentes de desenho que pude-

mos entrevistar, pelo que convidamos o leitor a entrar em contacto com o capítulo 9 – Entrevistas,  

bem como com as perguntas e respostas na íntegra, dos entrevistados um a um, no Anexo C. 
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Não tenhamos dúvidas em reconhecer que o projeto de ação começa por ser 

do professor, que concebe os exercícios de acordo com uma determinada “esfera” 

de conteúdos que pretende passar ao aluno. Mas, repare-se, o sentido da posse logo 

se inverte, o aluno irá apropriar-se, em maior ou menor grau, daqueles conteúdos.  

A imagem surrealista de Cabau (2009:28) descreve tal inversão de um modo muito eficaz:  

“A grande particularidade é que, neste processo, somos obrigados a apoderarmo-nos dele 

(do exercício) – ou pelo menos da sua esfera – tornando-o nosso, devorando-o, digerindo-o. 

É nesta faceta gastronómica que reside muita da sua eficácia”. Ora, ao ter emergido gas-

tronomia, no processo, de novo se acende a importância do desejo.

Marina, por seu turno, diz-nos – e dificilmente discordaríamos dele – que um 

projeto é sempre “uma projeção da própria subjetividade” e, como tal, “um aconte-

cimento autobiográfico” (1995:185). Mas, por outro lado, fala-nos da capacidade que 

igualmente possuímos – e não menos importante – de incorporarmos em nós os 

projetos de outrem, passando de seguida a protagonizar o seu desenvolvimento. 

Os argumentos que tece, fazendo ver que um sujeito pode tomar uma ideia ouvida 

de outro, para seguir em frente e agir por si mesmo a partir dela, revelam-se-nos 

particularmente importantes, até porque  “esta faculdade de entregar o controlo da 

nossa ação a uma instrução oral (...) influi no projetar. Concede-nos uma enorme flexi-

bilidade para aceitar encargos, quer dizer, projetos alheios.” (MARINA 1995:190)

Que seria do aprendiz sem uma tal faculdade de entregar o seu controle a uma 

instrução dada pelo seu mestre? É afinal uma postura básica de humildade e expetativa 

perante o saber (perante aquilo que ainda-não-se-sabe) que também Schön caracteri-

za como uma suspensão voluntária da desconfiança: “O estudante deve querer acreditar 

que o professor tem uma intenção programática que será apropriada por antecipação (...). 

Um bom aluno é capaz de uma suspensão voluntária da desconfiança.” (SHÖN 2008:79-80)

Suspendendo a desconfiança, seguindo o trilho programático mas aprenden-

do a manter-se, de certo modo, “dissociado” do professor (transformando o peso 

esmagador das suas ordens “em algo que ele próprio desejaria fazer”),289 o aluno abre-

-se então ao projeto metodológico proposto. Neste, os processos racionais que se 

propõem sustentar e conduzir a ação do desenho decerto que são pertença inicial 

289 Um aspeto fundamental da relação mestre/aprendiz que também Paul Auster (2000:118) coloca no 

cerne do seu romance O Palácio da Lua, e ao qual já fizemos referência na nota 152 do capítulo 4.5.2.
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do professor. Aquilo que, porém, sempre parece verificar-se é que, numa permuta 

de fronteiras que não dita como nem quando, virão a tornar-se património intelec-

tual do aluno – de não-autor, passando ele, então, a coautor.

Positivamente predisposto, o aprendiz vai construindo um caminho de ade-

são experimental às propostas que se lhe oferecem, num processo que lhe per-

mitirá, em último, ver e fazer por si próprio, tomar posse de si próprio; ele não 

se faz rogado em tomar de empréstimo as palavras do professor, em tomar as 

rédeas na precisão da linguagem deste, deixando-se então embalar na experiên-

cia. O final feliz tem a ver com revelação, descoberta, aquisição de conhecimento 

próprio. O processo possui grande paralelismo com o desenvolvimento da auto-

nomia da criança relativamente à mãe, por via da linguagem, largamente estuda-

do pela psicologia (Piaget, Wertsch, Minick, Arns, são, aqui, nomes a relevar), de 

onde terá derivado o conjunto de afirmações que, muito a propósito, destacamos:  

“Aparece então um dos comportamentos mais paradoxais do ser humano. A criança 

aprende a sua liberdade obedecendo à voz da mãe. Dizendo-o com presunção técnica: 

a heteronímia é um passo obrigatório para chegar à autonomia” (MARINA 1995:78). 

Introduzindo ordem na subjetividade-ainda-sem-sujeito da criança, a mãe ajuda-a 

a converter-se, progressivamente, em autora dos seus próprios atos.

No que acabámos de dizer, há que destacar mais um aspeto: o de que, tanto 

no desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida, como na progressão do 

estudante, o caminho está carregado de dúvidas, de hesitações e de interrogações; 

diríamos que os percursos para a construção de si próprio sempre se traduzem 

em movimentos de vaivém, num espaço sempre perturbado, sempre interrogado.   

Por isso dizemos: é da responsabilidade do professor fomentar a viva ques-

tionação a partir do métodos e em torno deles, combatendo a hipótese de estes 

serem vistos como listagens apáticas de procedimentos. Cada afirmação metódica 

passa então a valer por mil interrogações, a todo o tempo renovando a intriga e o 

desejo, no executante. Ou, de inertes, passariam a nocivos, os métodos.

Os três diagramas que se apresentam (figs. 26, 27 e 28) procuram sintetizar 

algumas das ideias-chave percorridas até ao momento.



261

M
ét

od
o 

/ 
N

ão
-m

ét
od

o 
  C

A
PÍ

T
U

LO
 6o modelo 

as representações 

M1 M2 Mn … M3 

Fig. 26  Relação modelo/métodos/representações – Diagrama 1.

Para que sejam eficazes para o aluno que se inicia no desenho, os métodos têm de ser diminutivos da vastidão do 
problema: tratam alguns aspetos, descurando deliberadamente outros. É, pois, importante que se experimentem 
não só um método de leitura, mas múltiplos, porque são inúmeros os caminhos em aberto. Lembremos M. Mas-
sironi, afirmando: “Cada objeto existe duas, três, muitas vezes. Cada objeto é, para fins de representação, múltiplos 
objetos diferentes.” (1983:81)

Fig. 27  

Relação modelo/métodos/representações – Diagrama 2.

Desaparece o objeto para frisar que ele é o que menos 
importa. O objeto é mero pretexto, o que importa é o 
desenvolvimento de n projetos de observação. Lembre-
mos que “um desenho sem projeto é impossível”, como 
diz J. Molina (1995:149).

Fig. 28  

Relação modelo/métodos/representações – Diagrama 3.

Para o aluno, cada método determina uma linha de 
desenvolvimento, traçada pelo professor, que lhe em-
presta coordenadas para a ação. Esta, paradoxalmente, 
caracteriza-se por um processo nunca linear mas hesitante 
e descontinuado, marcado pelos desvios ao eixo de refe-
rência. Cada desvio ou “intervalo” entre imagem e ideia,  
traduz-se num desequilíbrio entre o desenhador e o dese-
nho mas, como diz F. Poeiras, esse desequilíbrio revela-se 
fundamental, na medida em que “alimenta o movimento 
de compreender e imaginar, em curso num desenho. Tal 
como a água precisa de um desnível para correr,  assim  o  
desenho  precisa  desse  desequilíbrio.” (POEIRAS 2009:13)

M1 M2 Mn … M3 
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O último diagrama, tal como afirma a legenda que lhe corresponde, alude à sinuo-

sidade do percurso do aluno, sempre experimental, ainda que por referência a uma linha 

metodológica condutora. Apoiados agora pela imagem, reafirmamos que cada método, 

para o aluno, não é mais do que uma linha de desenvolvimento traçada pelo professor, 

na qual ele ensaia integrar-se. A ação do aluno caracteriza-se, pois, como um processo 

nunca escorreito mas, ao contrário, sempre tortuoso e conflitivo, à medida que ocor-

rem os desvios à linha condutora. Trata-se, porém, de uma dinâmica autocrítica funda-

mental, sem a qual a atividade em causa não poderia sequer chamar-se de inteligente. 

Arriscamos dizer que é, aliás, este cenário de ação que leva um dos “nossos” projetistas 

inquiridos a afirmar (em defesa da adoção dos métodos do desenho): “[O método] per-

mite rapidamente fazer hipóteses, submetê-las à crítica e só assim percebemos se deveremos 

voltar atrás com a questão ou não.” (Arquiteto André David Martins)290 (sublinhados nossos)

Por outro lado: lembremos (a propósito do termo “experimental” que surgiu no 

início do parágrafo anterior), que  “a  experimentação  é  já  um  exercício de problemati-

zação prática” (POEIRAS 2009:18). Ao longo desse exercício de problematização prática, 

os desvios acima referidos podem ser vistos como “ falhanços”291 altamente convenien-

tes por corresponderem a momentos de maior distanceamento crítico e autocrítico. 

Só são “ falhanços” no sentido em que a imagem produzida pelo desenho do aluno 

não “converge”, neste ou naquele momento, com a ideia do enunciado. Cremos que ao 

mesmo se refere Fernando Poeiras quando continua, afirmando: “A não coincidência 

entre a imagem e a ideia adquire assim outra potência: valoriza-se (no processo) a produ-

ção de “divergências” entre ambas.” (2009:18) Poeiras aponta que a pedagogia do dese-

nho se faz munir de enunciados de exercícios que devem precisamente providenciar 

“limites” e “desníveis” a partir dos quais o desenho se vai “desenrolar” ou “fluir” – por 

mais paradoxal que isto possa parecer. A imagem que este autor nos dá, da água mo-

vimentando-se por desnível, é extremamente elucidativa: 

290 Resposta à pergunta 3. do nosso Questionário, ver Anexo E.

291 Repomos aqui um fragmento da entrevista que o escultor José Pedro Croft concedeu a Anabela 

Mota Ribeiro (Jornal Público, 22.04.09), na qual se faz alusão ao falhanço na vida do artista: “Há pouco 

estava a falar da importância do falhanço…/ Isso é uma coisa que adoro! /  ‘Falhar, falhar sempre, falhar 

cada vez melhor’, parafraseando o Beckett? /  Não podia estar mais de acordo. Num mundo onde é tão 

importante a performance, e ser um sucesso 24 horas por dia, 365 dias por ano, os falhanços são a gran-

de alavanca do desenvolvimento. Do desenvolvimento interior e a razão do sucesso. É nos falhanços 

que me reconheço. É nos falhanços que reconheço as oportunidades e as possibilidades.”
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“O  primeiro  ‘problema’  de  um  exercício  de desenho, como aqui o entendemos, 

será a ‘ irresolução’ no desenho  que  se  exprime  na  ‘não  coincidência  entre  uma 

ideia e uma  imagem’. Esta ‘não coincidência’, ou  seja,  o intervalo  entre  a  ima-

gem  e  a  ideia,  desequilibra  sempre  a relação entre o desenhador e o desenho. 

E esse desequilíbrio alimenta o movimento de compreender e imaginar, em curso 

num desenho. (Tal como a água precisa de um desnível para correr,  assim  o  dese-

nho  precisa  desse  desequilíbrio  entre a  imagem  e  a  ideia). O  fim  do  desenho  

(a  resolução)  será a  coincidência,  fechando  o  intervalo,  entre  a  imagem  e  a 

ideia,  num  desenho  final  –  um  desenho  em  que  o  objeto foi  (finalmente)  

compreendido  e  imaginado  (nas  suas  condições).” (2009:13) (sublinhados nossos)

   

6.3.8. Método/estratégia e, no centro, o professor

Ao enaltecer, atrás292, o pensamento regrado, Paul Klee associa-lhe qualidades de 

perspicácia e de rigor, essenciais tanto ao sujeito-cientista quanto ao sujeito-artista. 

No seu quadro de pensamento, assistimos a portas que se abrem para a paisagem 

do conhecimento e a muros que se derrubam entre os terrenos das várias discipli-

nas. Assistimos a um frutuoso acontecer do “ensinar” e do “aprender”, num espaço 

de mútua contaminação entre os domínios da arte e da ciência, que passam a admi-

tir a articulação das dimensões lógicas e sistemáticas com as suas contrárias.

Lembremos que estas afirmações, válidas hoje,  não o seriam ontem, quando 

os  paradigmas clássicos ditavam que arte e ciência constituíam campos mutua-

mente excludentes:

“Era na paradigmatologia clássica que arte e ciência se excluíam uma à outra. Hoje, 

aqui, já não é necessária uma grande demonstração para saber que a arte é indispen-

sável para a descoberta científica, visto que o sujeito, as suas qualidades, as suas estra-

tégias, terão nela um papel muito maior e muito mais reconhecido” (MORIN 2005:253)

Sem sujeito não há estratégia criativa e, sem criatividade, o conhecimento 

estagna, seja ele de índole artística ou científica. O protagonismo que a ciência 

clássica havia radicalmente rejeitado, no sujeito, foi-lhe reintroduzido.

292 Ver ponto 6.3.2. do presente capítulo.
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Segundo Edgar Morin é, aliás, a intervenção do sujeito que confere ao termo 

método o seu papel indispensável. Para o autor, o método não é um artifício exte-

rior ao sujeito mas sim uma atividade pensante, consciente, que constantemente 

reorganiza e regenera todo o saber teórico, impedindo-o de incorrer nos perigos 

da simplificação, da rigidez, da inércia. Deste modo, é por completo ultrapassado o 

sentido que a ciência clássica conferia ao termo “método”, como “corpus de receitas, de 

aplicações quase mecânicas, que visa excluir todo o sujeito293 do seu exercício”. Toda uma 

conceção do saber e da procura pelo saber se vê alterada: em vez de um “método” 

tendente a degradar-se em “técnica” e de uma “teoria” empedernida num “programa”, 

a perspetiva “complexa” de Morin vê a teoria como “engrama” e afirma que o método 

não pode jamais prescindir de “estratégia, iniciativa, invenção, arte”. (MORIN 2005:251)

Note-se que temos vindo a deparar com a palavra “estratégia”, acabada de res-

surgir na citação supra – uma palavra-chave em todo o processo criativo que toca 

também nevralgicamente na problemática dos métodos. Na visão de Morin, a estra-

tégia é componente não dispensável do método; na de outros autores pode surgir 

apontada como um antídoto a contrapor à visão excessivamente restritiva do mé-

todo. Em qualquer das situações, depreende-se uma intenção de estabelecimento 

de um diálogo e/ou equilíbrio entre estas duas forças atuantes da procura cognitiva. 

Para o equacionamento do par método/estratégia nos domínios específicos 

do projeto (e mais concretamente do desenho de observação), o contributo de 

Juan José Goméz Molina revela-se primordial. A sua obra Estrategias del Dibujo en 

el Arte Contemporâneo, de 2002, opera um trabalho de ampla reunião de materiais 

sobre o desenho, pretendendo alimentar aquilo que diz ser “um debate atual sobre 

a sua dificuldade” (2002:13) - uma dificuldade que tem a ver com a prática sem-

pre labiríntica do desenho, na qual a lógica perde o seu valor perfeito e absoluto.  

293 Para aquilo que a nós mais importa, frisamos que esta reintrodução do sujeito na problemática em 

causa se traduz numa importante humanização do método. No terreno da sala de aula, como se sabe, 

existem vários sujeitos “pensantes” e “atuantes” (para usar, ainda,  termos de Morin) a ter em conta – o 

professor e cada aluno. Relativamente às responsabilidades humanizantes do professor, no momento em 

que propõe este ou aquele método, tomemos o vivo testemunho de um dos nossos inquiridos: “O méto-

do surge da necessidade de controlar o sistema de ensino e de criar uma fórmula de ensinar que abarque 

a maior parte de personalidades diferentes dos nossos alunos. Contudo creio que não é o método que so-

luciona a questão mas a sim a sua junção com o interesse, a dedicação e a paixão que coloca o professor.” 

(Arquiteto João Caeiro – resposta à pergunta nº3 do Questionário,  Anexo E)  (Sublinhados nossos)
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Refletindo sobre as questões do método, o livro faz, sim, alusão aos procedimen-

tos reguladores que atestam inquestionável vantagem na resolução dos problemas 

previsíveis do representar - procedimentos de socorro às eternas perguntas do 

“como estruturar”, “como tratar”, “como compor”, sempre afetas ao exercício da re-

presentação. Mas promove em simultâneo uma ativa desconfiança acerca das vias 

facilitadoras, excessivamente seguras e/ou positivas, que pretendam neutralizar à 

partida as figuras do “estranho”, do “erro”, e do “ inesperado” – sinónimas de morte à 

nascença para a aventura do desenho.

Em Molina, a palavra “estratégia” decorre, pois, da convicção de que o registo 

surge sempre de um conflito interno no desenhador, surge “como a formalização de 

um caos” já que “é a incerteza e não a segurança que dá origem à criação.” (2002:14) O 

termo, justifica-o ainda o autor, possui uma origem militar, fazendo homenagem 

às qualidades intelectuais de astúcia e de sentido de improviso do sujeito, que 

sempre devem coexistir com as intenções do método - procura de segurança e 

de generalidade de resultados, conhecimento preciso dos elementos do processo, 

proposta de ordem. (2002:15)

Assume-se assim, hoje, na procura do conhecimento, uma ideia de possibilida-

de de coexistência entre contrários que não teria qualquer hipótese, ontem, quando 

“a relação ordem/desordem se via repelida não só pela física clássica, mas pelo pensa-

mento ocidental em geral”. Aí, os conceitos de ordem e de desordem “opunham-se, 

negavam-se, fugindo um do outro, dando origem à desintegração de um pelo outro.”294 

(MORIN 1977:74) A alternativa oferecida pelos atuais paradigmas - esclarece ainda 

Morin - é a de que os dois conceitos não só nascem simultaneamente, como têm 

raiz um no outro, não sendo portanto absolutos nem substanciais, mas antes rela-

tivos e relacionais entre si. 

Revela-se, portanto, da maior importância, reconhecer as valências ambíguas, 

tão perturbadoras quanto ricas, que advêm de uma tal conceção, já que esta assu-

me toda uma série de noções derivadas que passam a controlar teorias e práticas 

nas suas dimensões deterministas e/ou indeterministas. Infiltrada nos problemas 

294 T.L.: "Or la relation ordre/désordre a été répulsive, non seulement dans la physique classique, mais 

dans la pensée occidentale. L’idée d’ordre et l’idée de désordre s’opposent, se nient, se fuient l’une l’autre 

et toute collision entraîne la désintégration de l’une par l’autre."
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que aqui nos propomos estudar, uma tal conceção vai certamente sustentar a hipó-

tese de fazer conviver os procedimentos racionais e lógicos do método com os mo-

dos irracionais e improvisados do não-método, ao longo do processo do desenhar.

As ações improvisadas e estratégicas podem integrar-se no conceito de “conhe-

cimento heurístico” que, nas palavras de Jorge Spencer (2000:86), é definido como um 

“método ou processo de referência aberto, indutor e iluminante que auxilia na descoberta 

ou na apresentação de uma verdade”. Marina, por seu turno, diz-nos que é nas bus-

cas de tipo heurístico que o homem “desenvolve todos os seus truques e estratagemas, 

deixando-se levar por suposições, impulsos, e por todos os seus flexíveis conhecimentos 

acumulados, sentimentais ou não” (1995:197). Sendo métodos à partida menos seguros, 

não deixam de ser altamente eficazes, na maior parte das vezes – o que leva o autor a 

acrescentar: “Conseguimos a maravilha de andar direito por caminhos tortos.”295

Centrada no projeto de design e em torno da mesma problemática, desta-

quemos agora a afirmação de Ezio Manzini, citado por F. Pombo e G. Magalhães 

(2009:69): “O método projectual deve ser ‘astuto’, de forma a combinar razão e ciência, 

com intuição, sentido comum e acaso”. Repare-se como a afirmação aponta para 

uma desejável dinâmica de trocas a ocorrer entre os vários conceitos que integra, 

subentendendo-se portanto que, ao longo do desenvolvimento de um projeto, 

sempre se verificam espaços de folga, ou “vazios”, suscetíveis de permitir o preten-

dido jogo das alterações posicionais, o jogo da provisoriedade assumida. É aí que 

as autoras situam a área de intervenção do desenho esquissado manualmente: 

esgueirando-se por entre os “vazios” do programa, o corpo elástico do desenho per-

mite-se romper com qualquer matriz, melhor ainda, manter-se dentro e fora dela, 

permitindo que sejam contempladas e eventualmente incorporadas no projeto di-

mensões que pareciam periféricas e prescindíveis, assim colaborando ativamente 

no propósito de manter a investigação em aberto durante o maior tempo possível 

- num modelo de ação tão caro às necessidades atuais: 

295 Nem todos os autores são igualmente enfáticos relativamente à eficácia das heurísticas – como 

informa Peter Rowe: alguns salientam que são “regras de ouro” que podem ajudar, sim, mas sem “ofe-

recer garantias”.  E acrescenta: “Até à data, trata-se de uma área relativamente à qual não existe uma 

teoria geral.” (ROWE 1991:75)
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“Na condição projectual pós-industrial, a natureza do programa é particularmente 

fracionado em especificidades de natureza multicultural, fazendo com que o progra-

ma seja cada vez mais interpretado pelos agentes que o desejam e propiciam. Neste 

sentido, o desenho interpreta e programa tanto mais desejavelmente quanto mais 

propiciador do encontro com os vazios do próprio programa; ou seja, através do 

desenho cabe ao desenhador a possibilidade de imiscuir o projeto em territórios peri-

féricos niveladores do próprio programa projectual”. (POMBO e MAGALHÃES 2009:69)

Voltamos a infletir do desenho conceptual para o de observação para frisar 

que ocorre algo de muito semelhante, com o “programa” que delibera um método 

aplicado a um desenho destes – já que também aqui ele sempre integra “vazios” 

que se traduzem em “aberturas” sobre o imprevisível, o desconhecido ou o “som-

brio” (tal como Philip Cabau atràs referiu). 

Neste projeto peculiar promovido em aula, em que o desenhar serve o pró-

prio desenho, tendem a confundir-se, mais do que em qualquer outro, os meios 

com os fins. Alternam-se, enlaçam-se, sem que o próprio executante se dê disso 

conta, o desenho metodizado com o desenho estratégico e astuto, na mesma ação. 

O principiante - o aluno - dificilmente terá plena consciência das duas forças, ora 

mais convergentes ora mais divergentes, que impulsionam e caracterizam o seu 

traço; já o mesmo não ocorrerá com o professor que, ao fim de algumas poucas 

aulas, terá identificado a sinuosidade do percurso de cada aluno (reportamo-nos 

de novo aos diagramas que apresentámos atrás) e assimilado a expressão gráfica 

única que lhe corresponde – irrompendo, ambas, da base de procedimentos co-

mum ditada pelo método.296

296 De modo mais ou menos explícito, temos vindo a afirmar que, na sala de aula, o professor protago-

niza o método, mas importa agora aferir que, no acompanhamento individualizado que faz dos traba-

lhos, igualmente protagoniza a estratégia. Vejamos como o arquiteto Sérgio Rebelo, também docente 

de desenho (concedeu-nos entrevista a 30 maio 2013), se posiciona perante este par intrincado:  

“No trabalho com os alunos, eu prefiro sempre as estratégias aos métodos... até porque as estratégias 

são inevitáveis! Temos sempre de planear e de lançar propostas cujos procedimentos foram estru-

turados antecipadamente. Mas o bom é termos oportunidade de, mediante os resultados, fazer os 

ajustamentos necessários. E, normalmente, esses ajustamentos têm de ser feitos caso a caso: não só 

temos de nos ajustar a cada turma como, dentro de cada turma, temos de personalizar.”



268

M
ét

od
o 

/ 
N

ão
-m

ét
od

o 
  C

A
PÍ

T
U

LO
 6

As regras são, deveras, flexíveis e, acima de tudo, provisórias. Klee lembra-nos 

que elas “não são mais do que o suporte necessário para um florescimento” (1964:51).297 

Francisco De Paiva, no atual contexto do ensino português, di-lo, por sua vez, de 

outro modo: “Na aprendizagem do desenho, como na de um idioma, a prática escla-

recida conduz inevitavelmente à transgressão das regras” – uma afirmação que surge, 

salientemos, nos “Objetivos” explicitados para a disciplina de Desenho e Representa-

ção, do atual curso em Design Multimédia, na Universidade da Beira Interior.

De qualquer modo, o professor está bem no centro da problemática. Dizer que 

as regras são flexíveis subentende que, na prática, se está a contar com  flexibilidade 

na pessoa do professor que as enuncia. Rigor, convicção, empenhamento, sentido de 

humanidade têm de se ver combinados, já que “o mero conhecimento dos métodos 

não basta; é preciso que exista o desejo e a vontade de os empregar” – como afirma John 

Dewey.298 Este teórico da educação, já nos anos 30 do século XX sistematizara que, às 

várias destrezas intelectuais que um professor tem de desenvolver, seria sempre ne-

cessário associar o desenvolvimento de três atitudes imprescindíveis: a atitude da res-

ponsabilidade,299 a do entusiasmo300 e a da mentalidade aberta.301 (DEWEY 1989:43-44)  

Num último reforço e num vaivém deliberado, voltamos a passar do conceito 

de  “mentalidade aberta” para o de “exercício de estrutura aberta”, que encontramos 

referido nos escritos de Cabau (2009), também aí defendendo que a estrutura de 

297 T.L.: "Les règles ne sont que le support nécessaire d´une floraison"

298 John Dewey (1859-1952) filósofo e pedagogo norte-americano, reconhecido como um dos funda-

dores da escola filosófica de Pragmatismo (juntamente com Charles Sanders Peirce e William James), 

pioneiro em psicologia funcional e representante principal do movimento da educação progressiva 

norte-americana durante a primeira metade do século XX.

299 Uma atitude que Dewey descreve assim: “Ser intelectualmente responsável quer dizer considerar 

as consequências de um passo projetado, significa ter vontade de adotar essas consequências quando 

decorram de qualquer posição previamente assumida. A responsabilidade intelectual assegura a inte-

gridade, i. e., a coerência e a harmonia daquilo que se defende.”

300 O entusiasmo é, em Dewey, descrito como uma predisposição para afrontar a atividade “com curio-

sidade, energia, capacidade de renovação e luta contra a rotina”.

301 Dewey defende-a como “a ausência de preconceitos, de parcialidades e de qualquer hábito que 

limite a mente e a impeça de considerar novos problemas e de assumir novas ideias [e que] integra um 

desejo ativo de escutar mais do que um lado, de acolher os factos independentemente da sua fonte, de 

prestar atenção sem melindres a todas as alternativas, de reconhecer a possibilidade do erro mesmo 

relativamente àquilo em que mais acreditamos.”
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um “bom” exercício de desenho terá de ser, em boa medida, “aberta”, sempre admi-

tindo “margens de indefinição” na sua matriz original. A elaboração dos enunciados 

dos exercícios de desenho, no seio dos quais são incorporadas as orientações me-

tódicas, recorrem, como diz ainda este autor, “por empréstimo, aos métodos cientí-

ficos” e podem pedir, ainda, “emprestada, à filosofia, uma suposta apresentação de 

conceitos”. Porém, conclui:

“Um exercício de desenho trabalhará sempre sobretudo as questões do desenho 

– ainda que subscritas a uma determinada área do saber produtivo. Por isso, um 

método de ensino do desenho não será jamais absolutamente confirmável. Por-

que, na realidade, uma ideia de desenho não será jamais um conceito, mas um 

assunto-desenho”. (CABAU 2009:34) 

Nem mesmo os procedimentos racionais perseguindo ordem e segurança, 

e programando linhas de desenvolvimento dentro dos aspetos previsíveis de um 

projeto, podem, pois, ter a pretensão de cobrir a totalidade do processo – e assim 

damos resposta à interrogação que sublinhámos atrás.302

6.3.9. Excessos do sujeito e metodologias displicentes 

As reflexões que acabámos de tecer intentam, acima de tudo, salvaguardar-nos 

da utilização severa e rígida de metodologias tendentes à desconsideração do su-

jeito. Faltava, porém, reforçar um olhar critico sobre a situação inversa, em que a 

displicência metodológica, pactuando com os excessos de subjetividade, se revela 

nefasta ao projeto.

Jessica Helfand (2006), professora de projeto em graphic design, na Yale Uni-

versity School of Art, redige um artigo acerca da controvérsia ideológica que en-

volve as metodologias de apoio à formação do designer. Tal como temos vindo a 

fazer, começa por expressar uma posição de suspeição relativamente ao excesso de 

teorização, supostamente autosuficiente, dos métodos, relativamente às vertentes 

práticas do projeto. O seu olhar recai então sobre o aluno e sobre as consequências 

302 Referimo-nos à página 242 do presente capítulo. Para comodidade do leitor, repomos a pergunta:  

“Deveremos daqui depreender que  a adoção de métodos, sinónima de regra, ordem,  segurança, é tam-

bém sinónima de previsibilidade total, fazendo com que nenhuma intriga subsista?”
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deformantes que pode causar “um certo tipo de autoconhecimento, de abstração 

idiossincrática, que parece subjazer ao processo teórico.”303 (HELFAND 2006:12)

No diagnóstico que a autora faz do ensino em design, nos últimos anos, passa 

então a apontar o problema peculiar da vaidade – “vaidade no projetar” – como 

decorrência de uma aplicação metodológica pouco criteriosa e/ou pouco vigiada 

pelos docentes: “Algures no tempo, consentimos em que os nossos alunos se apro-

priassem de uma parte dos métodos de ação – a parte que glorifica o sentir e celebra 

a vaidade; a parte que amplifica a memória pessoal e a repõe como verdade objetiva”. 

Helfand combate o equívoco, dizendo que uma tal memória nada tem de objetivo, 

é, antes “extremamente subjetiva”, “extremamente sedutora” e, na maior parte das 

vezes, “extremamente mal orientada para o design gráfico.”304 (2006:12)

Por muito que o contexto seja todo outro, ocorre aqui fazer referência ao 

modo como Wolfgang Goethe305 (1996:206-213), também ele, tocou nesta questão 

da vaidade do estudante de arte. Goethe interessou-se apaixonadamente pelo 

tema da educação artística, tecendo vivas considerações acerca daquilo que, no 

seu entender, distingue “a verdadeira escola” da “pseudo escola”. Por muito que reco-

nheça que os professores da Academia de Paris de então, responsáveis por cultivar 

maneirismos “ forçados“ e “ falsos” devessem ser “repreendidos e desacreditados”, Goe-

the defende veementemente o ensino artístico, i. e., não acredita na hipótese de 

um jovem se auto-orientar sem receber “ instruções relativas à arte”. E explicita que 

só os “bons métodos” podem agir contra “conhecimentos inúteis e falsas máximas” e 

evitar a tomada de “direções erradas” que ameaçam um jovem em formação.

“É preciso que o aprendiz saiba, antes do mais, aquilo que deve procurar (...).  

Se os exercícios preliminares lhe forem desconhecidos, todas as experiências pos-

síveis não lhe servirão de nada e, à semelhança de numerosos contemporâneos 

303 T.L.:“I am at once hopeful and discouraged by what I am seeing – in particular, by a kind of self-awa-

re, idiosyncratic abstraction that seems to lie at the core of the theoretical process.”

304 T.L.: “Somewhere along the line we have allowed our students to appropriate some part of method 

acting – the part that glorifies feeling and celebrates vanity; the part that amplifies personal memory 

and replays it as objetive truth. It́ s extremely subjetive and it́ s extremely seductive; and more often 

than not, it́ s extremely misplaced as graphic design.” 

305 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), escritor e pensador alemão que fez incursões tanto pelo 

campo da arte como pelo campo da ciência.
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nossos, ele realizará coisas vulgares de interesse limitado, ou coisas que se torna-

ram falsamente importantes por via de qualquer desvio sentimental.”306 (1996:209)

Acresce dizer que, sem orientação básica, só resta ao aprendiz ficar à mercê 

das inflamações do seu próprio ego:307

“Não será a juventude, a partir do momento em que possua um mínimo de génio, já, 

de si, suficientemente vaidosa? Não é verdade que todos os jovens gostam de se gabar, 

afirmando que um caminho não pré-determinado, estabelecido de acordo com o in-

divíduo e livremente escolhido, é o melhor e aquele que leva mais longe?”308 (1996:213)

Voltemos a Helfand (2006): focando o mesmo tipo de desorientação perante 

o que é a arte, o que é ser artista, mas agora no contexto do atual estudante em 

design, a autora refere as confusões identitárias dos jovens nos seguintes termos: 

“o estudante de design, depois de olhar para tanta arte, acredita que está ele próprio a 

fazer arte.”309 (2006:12)  Na sua opinião, a liberdade de auto-orientação metodoló-

gica, por parte do aluno, cultivando a autoestima e dando ênfase à autoria, é um 

modo altamente eficaz “de treinar os jovens designers como pensadores, e não como 

meros fornecedores de serviços”310 (2006:12) - o que constitui a boa face da moeda.  

306 T.L.:“Il faut d’abord que l’apprenti sache ce qu’il doit rechercher (…). Si ces exercises préliminaires 

lui sont inconnus, toutes les experiences possibles ne lui seront d’aucune aide et il représentera seule-

ment, tells de nombreux contemporains, des choses ordinaires d’un intérêt limité, ou alors des choses 

devenues faussement intéressantes à travers quelque détour sentimental.”

307 A propósito da hipotética rebeldia do estudante contra o método (“rebeldia” como consequência da 

“inflamação” do ego), disse-nos o designer Pedro Silva, em entrevista: “Naquilo que nos diz respeito, na 

didática do desenho, acho que essa adoção do método é fundamental. Como costumo dizer aos alunos: 

‘nós só podemos subverter um método, depois de o conhecer!’ Não posso criar nada de novo, desenvol-

ver nenhuma prática, não posso ir contra qualquer coisa sem saber o que é essa coisa. Logo, eu tenho de 

conhecer, eu tenho de passar pelo método e afiná-lo até que seja eficaz a afirmar qualquer coisa, sendo 

que essa afirmação, mais tarde, posso renegá-la. (…) Começar pela rebeldia não é ser-se rebelde, é ser-se 

tosco, pura e simplesmente, (risos), nem sequer é uma subversão... subverter é subverter algo.” (Entrevis-

ta dada em 16 abril 2013 – ver Anexo C)

308 T.L.: “Est-ce que la jeunesse, dès qu’elle a une portion modérée de génie, n’est pas déjà assez vani-

teuse, est-ce que tout un chacun n’aime pas se flatter qu’un chemin non prédéterminé, en accord avec 

l’individu et librement choisi, est le meilleur et celui qui mène le plus loin?”

309 T.L.: “(...) so the design student, after looking at so much art, believes that she/he is making art.”

310 T.L.: “Such an emphasis on authorship is, by and large, a way to train young designers as thinkers – 

and not merely as service providers.”
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A outra face é a de que, ao posicionar-se de modo tão centrado em si próprio, o 

jovem projetista está a afastar-se, “sem dar conta, de uma verdade mais universal, 

um tipo de verdade para a qual os designers estão tão naturalmente predispostos a 

compreender, ao perseguirem a construção de mensagens claras”.311 (2006:12)  Para a 

autora, o culto do autoconhecimento não pode ser um método, mas simplesmen-

te um pretexto. Quanto aos métodos... cabe aos professores pensá-los, aperfeiçoá-

-los, revê-los criticamente, a todo o tempo: 

“O problema com metodologia projetual não é um problema dos nossos estudantes. 

É um problema nosso. Ensinemos os nossos estudantes a colocar perguntas difíceis, a 

resolver problemas mais complexos, a inventar mundos melhores. Como emissários 

da comunicação visual, as nossas audiências não merecem menos do que isso.”312 

(HELFAND 2006:13)

6.4. AVANÇANDO UM ESBOÇO METODOLÓGICO

PARA A APRENDIZAGEM DO DESENHO DE OBSERVAÇÃO

Reconhecer as valências ambíguas das metodologias pedagógicas, na consciên-

cia das vantagens da sua aplicação, por um lado, mas também das brechas que 

deixam em aberto, por outro, leva-nos a procurar, no âmbito específico do dese-

nho de observação, uma posição assumidamente intermédia. No que se refere à 

estruturação e dinamização das aulas do desenho, tentemos, pois, o impossível: 

tentemos dalgum modo, conciliar entre si, as forças contrárias (de acolhimento / 

de rejeição) que suscitam os métodos da observação desenhada. Melhor dizendo, 

tentemos pôr em prática uma gestão das experiências, mediante a qual tais forças 

se vejam controladamente alternadas (a dita conciliação passando a verificar-se 

como consequência desta medida). E vejamos como:

311 T.L.: “In being true to ourselves, we distance ourselves from a more universal truth, the kind that 

designers, in making messages clear, are so naturally predisposed to understand.”

312 T.L.: “The problem with method designing is not our students problem. It is our problem. Let́ s tea-

ch our students to keep asking difficult questions, to keep solving harder problems, to keep inventing 

better worlds, and, yes, to be true to themselves.  As emissaries of visual communication, our audiences 

deserve nothing less.”
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1. Apostando na diversidade de métodos:

Lembremos que, em desenho, os métodos integram procedimentos regulado-

res que fomentam, antes do mais, a atitude da problematização, logo associada à 

da sistematização e manipulação de variáveis claramente identificadas. Trata-se de 

procedimentos meramente genéricos, visando estabelecer sistemas de tradução 

de base que, para serem eficazes, têm, antes do mais, de ser diminutivos da vasti-

dão do problema – tratam apenas alguns aspetos, descurando, deliberadamente, 

outros. Assim, jamais pode um método pretender constituir-se numa leitura total, 

num desenho total. Miguel Copón (1995) - não tanto reportando-se ao método, 

mas ao desenho de observação em geral – faz ver que 

“construir uma via de comunicação no acesso ao real é sempre uma tentativa de 

restrição dos fenómenos a considerar relevantes (…). Qualquer corte ou redução 

tentará ser simultaneamente uma abertura, um atalho ou mediação que nos per-

mita aceder à globalidade, vitalidade e fluência do real.”313 (sublinhados nossos)

Daqui perspetivamos que cada método rasga o seu próprio “atalho” de simpli-

ficação, mediante o qual acede à complexidade do real. Um método que “atalha” 

no sentido da massa, por exemplo, simplifica ao máximo o detalhe – ignora-o 

praticamente, tal como igualmente ignora numerosos outros problemas. Um ou-

tro método, dominantemente analítico, visando descrever, em detalhe, as com-

ponentes formais e funcionais de um objeto, ordena, por seu turno, que o aluno 

“não veja” o claro-escuro das superfícies e, no caso de sugerir uma leitura de tipo 

sequencial, pode até “desculpabilizar” erros de proporção. Um outro, ainda, “atalha” 

pela expressão do todo, no espaço, dando ao aluno a instrução desconcertante: 

“Desenhem, não aquilo com que a figura se parece, nem sequer o que a figura é, mas 

aquilo que ela está a fazer.”314 315 (NICOLAÏDES 1997:15)

313 T.L.: “ Construir una vía de comunicación en el acceso a lo real es siempre un intento de restricción 

de los fenómenos a considerar relevantes (...). Cualquier corte o reducción intentará ser además una 

apertura, atajo o mediación que nos permita acceder a la globalidad, vitalidad y fluencia de lo real.”

314 T.L.: “You should draw, not what the thing looks like, not even what it is, but what it is doing.”

315 No capítulo 7 do presente trabalho apresentamos detalhadamente o modus operandis dos três 

métodos aos quais acabámos de fazer referência.
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Estas ideias alinham-nos com Massironi, quando este faz ver que cada objeto 

existe “muitas vezes”, para efeitos de representação (1983:81). E que cada representa-

ção sempre resulta de um processo dialético entre “enfatismo e exclusão”, ao longo 

do qual só “são claramente evidenciados alguns elementos ou características”,(...) “en-

quanto outros são voluntariamente omitidos” (1983:70). E que, por último, esse mes-

mo processo seletivo consegue (quando bem feito, diríamos) não gerar quaisquer 

sensações de incompletude ou insuficiência no futuro leitor da imagem. Passamos 

a transcrever literalmente um parágrafo altamente esclarecedor destes aspetos:

“É interessante notar como, observando atentamente uma imagem gráfica, dela 

ressalta com uma certa facilidade o que nela está realçado, escolhido, reforçado, 

enquanto é mais difícil enumerar um certo número de elementos omitidos, mes-

mo que habitualmente estes últimos sejam em número muito maior. Isto depende 

das qualidades envolventes e absorventes das imagens que, frequentemente se 

propõem do ponto de vista cognitivo como um subrogado muito convincente da 

realidade. No momento em que as estimulações visivas oferecidas pelo desenho 

mimam as provenientes de uma hipotética realidade, somos arrastados pela cer-

rada lógica da representação.” (MASSIRONI 1983:70)

No caso dos exercícios orientados por um determinado método, diríamos 

que a cerrada lógica do desenho resultante é herança direta da própria cerrada 

lógica do método adotado (e, claro, do modo como o executante soube tomá-la 

a seu proveito), o que abona a favor da sua função cerradamente estruturante, na 

mente de um futuro projetista. 

Claro que com quanto mais lógicas o aluno souber lidar, melhor.

Adotar um único método de representação seria um total absurdo.316 Múlti-

plas mediações, atalhos, aberturas e lógicas são necessárias, para que possa a ob-

servação desenhada constituir uma experiência abrangente e enriquecedora – não 

há, aliás, manual ou programa de desenho que o não reconheça.317

316 “Os métodos deverão ser diversificados. Os desenhos resultantes de uma sessão de aula deverão 

revelar essa diversidade. É fundamental que o aluno não permaneça no estereótipo.” - palavras orais de 

Fernando Conduto, expressas numa das reuniões de coordenação do Desenho, com os seus assistentes 

(Curso de Arquitetura da Universidade Lusíada de Lisboa, dezembro 2006).

317 Também assim o pudemos comprovar “ao vivo”: a grande maioria dos projetistas inquiridos defen-

deu o contato plural com os métodos como imperetrível nas fases iniciais da formação (ver respostas à 

pergunta nº 3 no nosso Questionário, no Anexo E).
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Cada novo método como que desaloja o anterior do seu poder absoluto. O 

aluno pode então compreender a função meramente mediadora e o cunho provi-

sório de cada um deles e ver-se estimulado pelo modo como um segundo método 

“ liberta” da força restritiva do primeiro e, um terceiro, da dos anteriores. E engrena 

num processo de estruturação/reestruturação de padrões cognitivos e operativos 

(que já atrás associámos ao “repatterning" de Edward de Bono318), tão importante 

ao desenvolvimento de competências de problematização criativa.

2. Promovendo experiências não-metódicas

O professor pode incorporar, no plano anual de trabalhos, propostas de exer-

cícios eminentemente não-metódicas, alternando-as com as metódicas; as expe-

riências gráficas podem, então, dizer-se semiorientadas ou, mesmo livres. Apresen-

tamos aqui três propostas-tipo:

a) Desenvolver exercícios de observação, em aula, desta feita baseados num 

número muito reduzido de instruções metódicas, oferecendo claramente mais 

margem para a liberdade individual operar. 

Incluiríamos, por exemplo, neste tópico, exercícios com tónica na problemática 

da expressão. Esclareçamos: temos vindo a relevar que a metodização está do lado do 

previsível, mensurável e verificável, mas sempre assumindo que todo um outro lado 

lhe escapa. Concordamos com Fernando Poeiras quando (a propósito de aquilo que 

diz ser “um pequeno diferendo com a interpretação de Arnheim”) nos vem dizer: 

“Se  aceitarmos  que  o  pensamento  não  é  apenas  um esclarecimento  repre-

sentativo,  se  aceitarmos  que  o  pensar nasce da  relação com um ‘exterior’ a  

si próprio, e de um não pensado (irresolução), então temos de aceitar a natureza 

expressiva do pensamento. Ora, o ‘pensamento expressivo’ parece-nos  também  

indissociável  do  desenho  de  projeto. Fornecer um exterior manifesto, exterior 

tanto ao sujeito como ao objeto, é isso que faz funcionar parte do exercício de 

compreender e imaginar pelo desenho.” (POEIRAS 2009:15)319 (sublinhados nossos)

318 Ver ponto 3.2.3.1. do capítulo 3.

319 Integramos, assim, nesta alínea do nosso esboço metodológico, aquilo que entendemos ser inescapá-

vel em qualquer formação pelo desenho: a abordagem aos problemas da representação do real pela 

expressão. Entendemos que esta caminhada pela descoberta e domínio das potencialidades expressivas e 

comunicativas dos grafismos estabele uma relação muito peculiar com a metodização, já que se identifica, 
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b) Estimular o aluno para experiências de livre combinação entre os métodos trei-

nados, criando deliberadas clivagens e conscientes “perversões” na sua lógica inicial.

c) Solicitar o desenvolvimento paralelo de um “diário gráfico”,320 pessoalizado 

- uma medida largamente testada,321 que prova ser das mais pertinentes e conse-

quentes no processo de autonomização do aluno e que, devendo integrar o exer-

cício da observação direta, poderá transcendê-lo. Os temas, os modos de ação, 

as técnicas (que podem ir além das gráficas, fazendo-as combinar com colagem, 

fotografia, etc), bem como as hipotéticas articulações entre todos estes aspetos, 

podem suscitar descobertas ilimitadas. O professor, oferecendo sugestões e/ou co-

mentários de ordem crítica, pode intervir em maior ou menor grau. 

acima de tudo, com aquilo que entendemos ser o procedimento oposto, junto do aluno – o incentivo à 

criação de estratégias livres: aqui, “vale tudo” desde que o desenho resultante tenha conseguido repor o 

caráter visual do modelo, no seu todo, e comunicá-lo a outrem (pressupondo capacidade de fomentar o 

reconhecimento inequívoco). Também aqui se podem sugerir procedimentos regularizadores, sistematizar 

variáveis ou definir regras… com o fito maior, diríamos, de rapidamente lhes reconhecer os limites (assaz 

curtos) e as exceções (incontáveis). O aluno fica, então, mais vulnerável do que nunca aos seus próprios 

erros, mas também mais livre porque autoresponsável. Em suma, vemos a experimentação expressiva, 

em torno dos instrumentos, dos suportes e, acima de tudo, da própria variabilidade potencial dos sinais 

gráficos, como uma experiência-limite, sempre à beira do abismo - no sentido que Fernando Poeiras tão 

bem a caracteriza: “As  ações-limite  abrem  e  abrem-nos  a  um  exterior,  a  um não-compreendido  a  um  

não-imaginado.  As  ações-limite proporcionam essa abertura que ‘desregra’  tanto o sujeito como o obje-

to do desenho. A experimentação constrói sempre um ‘drama’, opera através de alguma ‘dramatização’, ou 

noutros termos, pela construção e pelo proporcionar de ‘irresoluções’. (POEIRAS 2009:17) Entendemos, 

pois, a exploração desta via como um exercício-de-fundo, mas excluída da parametrização que os méto-

dos que adiante estudaremos estabelece (ver capítulo 7).

320 O termo adotado pela língua portuguesa, “diário gráfico”, em alternativa ao inglês “sketch book”, foi 

criado, lembremos, pelo escultor Lagoa Henriques (Lisboa, 1923-2009) e é da seguinte maneira que o pró-

prio o define: “O Diário Gráfico é qualquer coisa que nós, na medida do possível, escrevemos todos os dias, 

sobre a realidade que nos cerca. É o risco inadiável em que o desenho é realmente prioritário, mas a palavra 

também aparece, porque tanto o desenho como a palavra escrita são caligrafias. O Diário Gráfico deve ser 

uma necessidade, deve ser qualquer coisa que faz parte da nossa existência.” (HENRIQUES, 2010:30)

321 ... e atualmente bastante valorizada. Segundo um dos “nossos” docentes entrevistados, a atitude de 

leitura pessoalizada que estes cadernos incrementam acaba por desestigmatizar o próprio desenho de 

observação, promovendo-o na qualidade de instrumento de interrogação e descoberta do mundo: “Se 

o desenho de observação é mal visto, se tem má fama... Não, diria que cada vez menos tem! Até porque 

tem havido uns movimentos de divulgação do desenho de observação, nomeadamente através dos 

diários gráficos - mediatizou-se um pouco essa ideia de estabeleceres a tua comunicação pessoal com o 

mundo através do teu bloquinho de registos... Nesse sentido, o desenho ganhou alguma popularidade e 

difusão.” (Arquiteto Sérgio Rebelo, entrevista em 30 maio 2013 – ver Anexo C)
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Nestes três pontos, fizemos apenas alusão a atividades relacionadas com a 

observação direta do real e sua transferência gráfica, qualquer que seja o tema ou 

modelo escolhido. É, porém, da maior importância aludir, aqui, a toda uma série de 

outras atividades suscetíveis de serem desenvolvidas no espaço-tempo da sala de 

aula, que, embora não constituídas em desenho de observação, o enquadram, valo-

rizam e esclarecem, a vários níveis. Dado que não pretendemos ser minimamente 

exaustivos quanto à diversidade de possibilidades que se oferecem, seguimos com 

uma breve exemplificação: 

› Exercícios de destreza manual, que treinam fundamentalmente determi-

nadas mecânicas, como (por mero exemplo) o controle progressivo de graus de 

pressão - gerando escalas de tom - ou o desenvolvimento disciplinado de linhas 

curvas - como espirais ou elipses - variando criteriosamente dimensões e/ou dire-

ções, ou… ;

› Exercícios igualmente básicos em torno da manipulação de utensílios de 

desenho diversos, descobrindo-os/comparando-os nas suas potencialidades ex-

pressivas; 

› Exercícios centrados nas marcas gráficas em si mesmas (i.e., alheadas de 

quaisquer funções narrativas), com intuitos de avaliar a qualidade visual da sua 

energia, de identificar as suas propriedades grafico-visuais e de reconhecer o seu 

potencial significativo e comunicativo;

› Exercícios de escrita e de leitura:

a) leitura comentada-dialogada de textos escritos, alusivos ao desenho (ou de 

algum modo canalizáveis para o desenho), trazendo reflexões de artistas plásticos, 

projetistas ou de autores de outros domínios; 

b) leitura de imagens desenhadas,322 produzidas por autores de reconhecido mé-

rito, dos vários domínios da comunicação visual, por um lado, mas não menos por 

322 Dependendo em boa parte do nível de maturidade dos alunos com que se está a trabalhar, tais 

leituras podem assumir que atuam num plano claramente teórico, explicitando e/ou sistematizando 

vários tipos de informação sobre as imagens em causa, assim alimentando progressivamente a capaci-

dade de perscrutação crítica do estudante (fazemos-lhe alusão no capítulo 2.4.1.1.) ou podem preferir 

pôr a tónica no processo contínuo da exemplificação/demonstração: “Acho que isso se faz mais por 
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alunos de diversos contextos de ensino, por outro (leitura essa que tanto pode ser 

apoiada por projeções, em aula, ou ser realizada em espaços públicos nos quais decor-

ram exposições, assim aproveitando e divulgando a agenda cultural do momento).323  

c) propostas de exercícios de reflexão crítica escrita.

E ainda outras, certamente... em suma, todo um conjunto de vivências dire-

cionadas, estruturadas e informadas que, devidamente proporcionadas no tempo 

letivo disponível, conformam a metodologia de suporte ao desenho de observação, 

assegurando a motivação e a progressão do aluno no domínio dos seus problemas.

Importa, porém, que esclareçamos: esta diversidade de ordem metodológica 

não deve ser suspeitada como uma manobra de aligeiramento dos conteúdos do 

desenho - de aligeiramento-por-dispersão ou entretenimento-pela-variedade. Im-

porta compreender que esta diversidade se traduz numa recursividade do próprio 

curriculum, ao longo da qual as noções fundamentais ao desenho se podem ver 

revisitadas em diferentes momentos do processo de aprendizagem ou, dito de ou-

tro modo, apreendidas nos diferentes níveis de compreensão desse processo, na 

sua inescapável condição de verdade provisória.

demonstração e exemplificação, do que por pensamento abstrato ou teórico. É o ir mostrando... O que 

eu faço, muitas vezes, é  ir mostrando o que os outros estão a fazer, trabalhos que são diferentes desses 

paradigmas que eles trazem. Vou fazendo uma exposição constante e vou desenvolvendo, junto deles, 

um novo gosto por esses desenhos que antes achariam ‘mal feitos’. E eu noto que eles evoluem, de fac-

to, desse ponto de vista.” (Pintora Susana Oliveira, entrevista em 30 abril 2013 – Ver Anexo C)

323 Os trabalhos de autor, não sendo resultantes, na sua grande maioria, da adoção de quaisquer méto-

dos, podem, porém, estimular e sustentar a elaboração de modos de fazer metodizados, em contexto 

pedagógico. Já atrás (ver 5.5.1.) anunciámos a questão e adiante (7.2.) abordamo-la de novo.
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6.5. SUMÁRIO

Ciente das intensas discordâncias que tendem a desencadear as opções de ordem 

metodológica, mas, em boa verdade, estimulado por elas, o presente capítulo pro-

pôs-se equacionar as razões e as oscilações da controvérsia que envolve as meto-

dologias tanto projetuais quanto pedagógicas – centrando-se, fundamentalmen-

te, nas últimas, por serem inerentes ao objeto de estudo da presente investigação. 

Começámos por identificar, para as metodologias pedagógicas, dois objeti-

vos fundamentais: o de desenvolver, no futuro projetista, determinadas estrutu-

ras de pensamento e de ação, integradoras de dimensões conceptuais, operativas 

e éticas; e o de dinamizar a interação comunicativa entre professor e aluno e 

entre aluno e aluno, no espaço referenciado e inclusivo da aula. Porém, a par da 

definição destes objetivos e do desenvolvimento das ideias que neles concorrem, 

fizemo-nos acompanhar de uma dúvida permanente e fundamental, conformada 

em dúvida produtiva: “Deveremos jamais depreender que a adoção de métodos, 

sinónima de regra, ordem e segurança de resultados, é também sinónima de previsibi-

lidade total, fazendo com que nenhuma intriga subsista?” 

A questão motivou o desenvolvimento de diversos tópicos que, acima de 

tudo, permitiram reconhecer as valências ambíguas das metodologias em geral, 

conscientes dos limites da sua aplicação e das brechas (inevitáveis, desejáveis) que 

deixam em aberto. Por outro lado, da crítica às metodologias rígidas e severamen-

te aplicadas, passámos, ainda, a desvelar o perigo de sinal oposto, respeitante aos 

excessos do sujeito e/ou das metodologias displicentes.

No que respeita aos métodos pedagógicos da observação desenhada, foi-se 

firmando, ao longo do texto, uma posição que concilia “método” e “estratégia”, i.e., 

que assume ver inequívoca vantagem nos procedimentos racionais e reguladores, 

aplicados aos problemas da representação, sem com isso supor neutralizar as di-

mensões intuitivas, improvisadas, astutas, que mobilizam o sujeito na aventura do 

desenho - uma posição que sustentou a construção de um esboço metodológico, 

para a aprendizagem do desenho, com o qual fechamos o círculo das ideias per-

corridas ao longo do capítulo.
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7.1. INTRODUÇÃO

Confront some of the best small Georgian brick houses; see them first through half- 

-closed eyes just as boxes with perforate holes; then gradually allow the subtlety of 

detailing, material and proportion to establish itself. (POTTER 2003:56)

As palavras de Potter levam-nos a pensar que podemos comandar o ver e os 

significados que ele determina: podemos, se assim o quisermos, não ver “casas”, mas 

“caixas” – simples caixas anónimas esburacadas; podemos optar por focar o todo 

desses volumes e contemplá-los como grandes massas, em detrimento do detalhe; 

ou podemos, inversamente, incidir no pequeno em detrimento do grande e fixar-

-nos na rica subtileza do pormenor - ao nível da forma, do material, da proporção. 

Podemos, portanto, rodar a nosso bel-prazer a lente do nosso olhar e assistir às 

variações-sobre-o-tema que potencia, a cada momento, o alvo da nossa atenção.

Também os métodos, no contexto do aprender a ver, comandam o movimento 

da lente do olhar do aluno sobre o mundo. No presente capítulo, propomo-nos assis-

tir, muito de perto, a esses movimentos: veremos, assim, que significados e nomeações 

decorrerão dos procedimentos do método da modelação e quais outros resultarão, 

por seu turno, protagonistas decisivos, aquando do método da descrição, ou ainda…   

Estaremos tão por dentro das linhas do desenho quanto nos for possível; ten-

taremos colar-lhes as palavras – na intenção de que elas não se sobreponham à 

verdade do desenho ou corrompam o seu mundo, tal como vivamente nos acon-

selharam João Queiroz, René Huyghe, Maurice de Sausmarez ou Donis Dondis…324

324 Aludimos a autores que referenciámos a propósito da problemática que integra a relação verbal/

visual (ver 4.7.1.)
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7.2. NO TERRENO DA AÇÃO – INTRODUZINDO A “MODELAÇÃO”

E A “DESCRIÇÃO” COMO BASES DE PROBLEMATIZAÇÃO.

Atingimos, por assim dizer, o núcleo da problemática. O enfoque sobre os métodos 

que guiam e sustentam o desenho de observação torna-se particularmente incisi-

vo, no intuito de inquirir o modo particular como pode cada método equacionar 

o binómio observar/representar.

Na óbvia impossibilidade de não podermos, porém, estudar criticamente todos os 

métodos que apoiam a observação desenhada (tanto mais que nem é finito o seu nú-

mero), optámos por nos restringir a dois: o método da “modelação” e o da  “descrição”, 

eleitos, de entre tantos outros possíveis, por cinco ordens de razões fundamentais.

› São métodos adequados às fases propedêuticas da aprendizagem. São mé-

todos que podem assumir formas básicas de aplicação, sem deixar de se revelar 

ricos no modo como problematizam a relação sujeito-objeto, mostrando-se ainda 

particularmente precisos no passo-a-passo concreto que operacionaliza tal pro-

blematização (prestam-se, por exemplo, a conferir um nítido sequenciamento nas 

ações, ao contrário de outras abordagens, menos propícias à metodização exausti-

va e/ou vocacionadas para executantes com maior  agilidade/maturidade gráfica) ;

› São métodos amplamente testados e deveras consequentes no modo como 

conduzem/metamorfoseiam a consciência do aluno. Mais: os desenhos obtidos na 

decorrência da sua aplicação dão a ler, com grande transparência e pouca margem 

para equívocos, esse mesmo processo de metamorfose.

› São métodos que podem ser aplicados num regime explícito de comple-

mentaridade (entre si) e não só de mera variabilidade. Ensaiá-los, junto do aluno, 

em moldes alternados, por hipótese, promove o raciocínio eminentemente rela-

cional/comparativo - que traz mútuo esclarecimento, por um lado, e maior abran-

gência de visão, por outro.

› São métodos assentes, ambos, na ação exclusiva da linha.325 A linha, “o re-

sultado de um ponto que é lançado, puxado ou empurrado ao longo do suporte, lenta 

325 Veremos, mais adiante, que o método da “modelação” tanto se pode ver aplicado através da linha 

como da mancha, como de combinações entre elas. Aqui, porém, propomo-nos estudar uma das suas 

versões na modalidade linear.
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ou rapidamente, para cobrir curtas ou longas distâncias” (COLLIER 1985:14), é tida por 

muitos como “o mais original e universal meio do desenho” (GOLDSTEIN 1984:43). Pelo 

facto “de não existir no mundo físico”, este último autor chama-lhe, ainda “a abs-

tração indispensável”. Essa condição inequivocamente abstrata, da linha gráfica, é 

particularmente importante no reforço de uma ideia que todo este trabalho tem 

vindo a alimentar: a ideia de  que os métodos que guiam a observação do real se 

assumem, paradoxalmente, como processos de distanciamento e emancipação 

das aparências.326

› São métodos que determinam - no âmbito da observação conduzida em 

aula – todo um rol de procedimentos inteletuais e gráficos que poderemos vir a 

reconhecer (numa expressão mais ou menos parcial) nos esquissos de trabalho 

de numerosos arquitetos e designers.327 Desenvolvendo uma análise devidamente 

acautelada destes últimos, poderemos argumentar (até junto do aluno) que a as-

sumida artificialidade dos métodos canalizados para exercícios básicos da obser-

326 A propósito, a arquiteta Judith Gouveia, entrevistada na qualidade de docente de desenho (em 9 

Abril de 2013) refere: “Aquilo que pretendemos é que eles [os alunos] aprendam a pensar que a linha, a 

própria linha, conta uma história... e que essa história não é uma fotografia da realidade.” (Ver Anexo C) 

Salientemos, ainda, que a relação que o designer mantém com a linha é “especial”, como faz ver Fernan-

do Poeiras: “O que distingue o esquisso do design, em regra, é tornar a linha o operador do desenho. O 

esquisso do design reduz as diferenças pertinentes a linhas e a relações lineares, ou a um ‘nó de linhas’, 

que, indo ‘direito ao assunto’, fixa o núcleo de um conceito, mantendo uma grande abertura para a 

exploração de diferentes linhas (de acordo com problemas e soluções que emergem no diálogo com o 

desenho). Sendo à escala da mão, o esquisso é adequado a tornar o design manipulável e a traduzir os 

(diferentes) esquemas sensório-motores do uso, característicos das experiências quotidianas utilitárias 

e funcionais.”(POEIRAS 2011:14)

327 Não se trata, frisemos, de fomentar a produção de semelhanças ou parecenças à superfície, entre o 

desenho do aluno e o desenho do profissional de referência, mas precisamente o inverso. Ao desenvol-

vermos determinados equacionamentos e sugerirmos determinados procedimentos, estamos do lado 

da génese do pensamento e não do lado do resultado aparente (tanto assim que certos momentos de 

leitura crítica de desenhos produzidos por projetistas/artistas de referência, desenvolvidos em aula, 

só serão frutuosos depois do aluno estar plenamente envolvido na prática dos exercícios; só depois do 

fazer estará o aluno apto a participar nessa leitura). Assim, cremos ir de encontro ao veemente alerta 

que nos fez chegar um dos nossos inquiridos (a respeito do esquisso arquitetónico): “É verdadeiramente 

constrangedor como algumas pessoas continuam a confundir a arquitetura com uma ‘aparência’, um 

conjunto de tiques de desenho que, replicados sem critério, não passam mais do que de uma banali-

dade. Desenhar à Siza, ou desenhar à Aires Mateus. Constrangedor. Penso que a disciplina de desenho 

poderá dar o seu contributo para formar arquitetos com um pensamento mais profundo.” (Arquiteto 

João Xavier) (Ver resposta à pergunta 2 do Questionário – Anexo E).  
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vação desenhada encontra razão-de-ser, em boa parte, no caráter genuíno de tais 

esquissos conceptuais,328 naquilo que nos podem levar a descobrir.

Partilhamos, neste ponto, da convicção de Molina (2005:82) de que “os modelos 

de ensino não devem jamais deixar-se distanciar dos modelos que os profissionais utili-

zam”. Toda e qualquer opção de ordem metodológica deve, assim, ter origem e des-

tino nas necessidades sentidas na prática profissional, lucidamente se prevenindo da 

“ falsidade de certos enunciados recorrentes sobre os quais construímos o nosso proje-

to [de ensino], das frases feitas que muitas vezes utilizamos como se fossem verdades 

transcendentes e que, em muitos casos, não são mais do que verdades de Truísmo.”329 

(MOLINA 2005:82)

Frisemos, porém: nos esquissos dos projetistas, os pressupostos metodológi-

cos desvanecem-se, obviamente, e esse facto  tem de ser dito ao aluno, fazendo 

parte intrínseca da lição. É incontornável que a liberdade de estratégias que ser-

vem a criatividade madura sempre acabe por se desprender da aplicação estrita de 

todo e qualquer método, transcendendo-o nos seus limites.330 No entanto, como 

veremos,  é possível detetar inúmeros casos em que os registos dos profissionais 

revelam claramente uma “raiz” num modo de pensar que poderemos apelidar de 

mais descritivo ou mais modelador, ou mais à feição de qualquer outro método 

que, por falta de oportunidade, não analisamos aqui.

Prosseguindo em moldes esquemáticos, importa especificar que, ao propormo-

-nos destrinçar o modus operandis específicos destes (apenas) dois métodos, visamos:

328 Abordamos de outro modo o que já foi dito no ponto 4.5.1.

329 T.L.: “Sempre he pensado que el modelo de enseñanza no podía estar muy lejano del modelo que 

los profesionales utilizamos entre nosotros” (...). “En la introduction de “Las estrategias del dibujo 

contemporáneo” ya prevenía al lector de la falsedad de algunos de los enunciados recurrentes sobre los 

que armamos nuestro proyecto, de los latiguillos que muchas veces utilizamos como si fueran verdades 

transcendentes y que en muchos casos no son otra cosa que verdades de Perogrullo.” 

330 Um dos nossos projetistas inquiridos, ao responder à pergunta 3. do questionário,  expressa cla-

ramente o mesmo, ao recordar a metodização aplicada à aprendizagem do desenho, nos seus tempos 

de estudante universitário :”Tenho a sensação de que eram pontos de partida [os métodos] e que 

enquanto projectista, talvez não sejam replicados com precisão durante o processo de trabalho. Ainda 

assim revelaram a importância de estabelecer um pensamento visual, ora centrado profundamente no 

objecto já existente, para onde o olhar deveria ser dirigido de modo constante, ora usado para o registo 

auxiliar à criação e desenvolvimento do trabalho em design.” (Designer Marco Neves) (Ver anexo E)
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› Compreender o modo com pode um método lidar com a complexidade do 

observar e representar, ao inserir a ação numa lógica de problem-setting-and-solving.

› Identificar as descobertas-chave que um método promove, tidas como im-

prescindíveis ao lúcido exercício do pensamento visual projetual (descobertas em 

torno de noções, conceitos e princípios basilares, bem como de variáveis envolvidas).

› “Dar de frente” com os limites de aplicabilidade e/ou de exequibilidade e/

ou de eficácia, de um método. Tanto quanto reconhecer os sinais positivos da sua 

atuação, igualmente importa detetar os sinais de “exaustão” que um método pode 

revelar, claramente impontando para a necessidade de se procurarem vias alternati-

vas, metódicas ou não. (É frequente detectar-se, por exemplo, sinais de “hibridez” na 

linguagem gráfica de uma representação, nos quais percebemos que novos recursos 

e procedimentos se vieram mesclar com os do método original e/ou puro. A ocor-

rência poderá ter sido altamente justificada – no caso em que, por algum motivo, os 

procedimentos originais/puros revelaram não ser, de facto, os melhores para cobrir 

a totalidade dos problemas envolvidos na fabricação daquele desenho específico). 

Dissemos atrás331 que a adopção de um método sempre comporta a) a su-

cessão das ações, b) o conteúdo das ações e c) a definição de procedimentos espe-

cíficos (MOREIRA 1994:44). Entendemos, porém, que tal sistematização, sendo em si 

mesma pertinente e clarificadora, não nos obriga a que – aqui - sejam tratados se-

paradamente os três itens; estes irão surgir cruzados e inter-relacionados, quando 

passarmos, já de seguida, a desenvolver o estudo crítico de cada um dos referidos 

métodos. Evitaremos, assumidamente, aquilo que cremos ser a artificialidade da 

enumeração e/ou sistematização extremas, que cremos não convir à complexida-

de do pensamento desenhado. Assim, quer o texto que dedicamos ao método da 

modelação, quer o que respeita à descrição, adoptam uma estrutura que, embora 

subdividida nuns quantos tópicos orientadores, se mantém, fundamentalmente, 

orgânica. Em ambos, os conceitos, princípios ou noções-chave são relevados a 

itálico e bold, e as variáveis surgem sublinhadas, no intuito de fazer jus à afirma-

ção tecida atrás: a de que de são estes elementos conceptuais – constitutivos do 

léxico-base de um projetista em formação - que, integrados nos exercícios, vêm 

331 Ver 6.2.1.
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precipitar descobertas fundamentais no “aprender-com-autoconsciência” que já 

Christopher Alexander referira.332 Por outro lado, são também eles que sustentam 

toda a metodologia de problem-setting-and-solving que pretendemos ver aplicada 

à observação desenhada – desencadeando-a e alimentando-a. Já atrás333 tivemos 

oportunidade de especificar que esta metodologia aplicada ao desenho de obser-

vação, i. e., o processo de sistematização em torno de variáveis e de procedimen-

tos, pode ter início antes do aluno partir para a ação (através de um enunciado 

fornecido, por exemplo), mas que a plena racionalização de muitos aspetos do 

problema irá ocorrendo à medida que se desenvolve a experimentação gráfica, 

gerando dúvidas, multiplicando perguntas.

Mais informamos que será, também, ao longo do desenvolvimento do tex-

to que surgirão assinaladas as limitações concretas e mais relevantes que podem 

oferecer qualquer um dos métodos em estudo – limitações sintomáticas da con-

tingência e relatividade da sua aplicação, sem com isso acarretar incompetência.

Por último, uma ressalva se impõe, nesta introdução - já a teremos feito em 

anteriores momentos do texto, até porque ela é imanente à nossa problemática, 

mas, neste capítulo particular, há que conferir-lhe ênfase: os métodos que passa-

mos a apresentar e descrever não devem, de todo, ser vistos como uma espécie de 

soluções “ready-made”, mas antes como matrizes de procedimentos que levam o 

aluno a experienciar os conceitos e os processos envolvidos no desenhar, indispen-

sáveis à construção de conhecimento autónomo (conhecimento reportado tanto 

às formas do mundo físico que habitamos, quanto aos elementos e forças visuais 

que constituem a linguagem do desenho - ambos tidos por essenciais ao projetis-

ta). Matrizes flexíveis que, mais do que um como fazer, visam, fundamentalmente, 

edificar um saber ver que se traduz num saber pensar em moldes visuais.

Também Graham Collier (1985:128),334 ao preparar-se para descrever um determi-

nado método de desenho (no caso, um método vocacionado para a representação de 

332 Ver 6.3.6., onde referimos ainda, a partir de C. Alexander, a visão de Paul Feyerabend (1979) acerca 

da importante conexão que jamais devemos quebrar entre “aquisição consciente” (à qual acabamos de 

nos referir) e “descoberta inconsciente”.

333 Ver 3.6.4.

334 Na importante obra que marcou o ensino do desenho dos anos 60 do séc. XX até hoje, e que o 

próprio diz ser “uma introdução ao desenho e ao design”.
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objetos maciços, mas a ressalva é generalizável a qualquer outro),  sente idêntica neces-

sidade de elucidar o leitor acerca do único e claro objetivo que o mobiliza, no momento: 

“A maioria dos artistas rejeitam quaisquer sistemas ou métodos que sugiram 

‘como fazer algo’, e realmente não é isso que tentamos, nós, fazer. Pelo contrário, 

pretendemos introduzir [em cada caso] um sistema gráfico que ajudará a aguçar 

a percepção perante esta ou aquela categoria de objetos,335 dando a ver, ao leitor, 

as possibilidades que estes oferecem à exploração imaginativa.” 336

Aderindo a Collier, partamos, já de seguida, para uma metodização de natu-

reza crítica em torno dos dois sistemas gráficos (modelação; descrição) que elege-

mos, nós, nesse mesmo fito de “aguçar a percepção” do aluno.     

7.2.1. Método da modelação-pela-linha

Modelar: 

› dar forma ou contorno a; moldar. (Wickcionário)

› ajustar-se a; envolver, contornando e deixando conhecer as formas.

(Léxico – dicionário português on-line)

335 Na nota 342 deste mesmo capítulo explicitamos a categorização sistematizada por Collier.

336 T.L.: “Most artists dislike systems and methods which suggest ’how to do it’ and this is not what we are 

trying to do. Instead, we want to introduce a graphic system which will help sharpen your perception of this 

or that family of objects, and thus expose you to the possibilities they present for imaginative exploitation.” 

(Sublinhados nossos)

Fig. 29  HENRY MOORE. Desenhos conceptuais de peças escultóricas várias e foto das próprias mãos com esculturas. 
[Consult. nov. 2013] disponível em: http://www.kew.org/henry-moore/discover/moore-at-work/moore-at-work02.jpg



292

O
s 

m
ét

od
os

 e
m

 a
çã

o 
  C

A
PÍ

T
U

LO
 7

MODELAÇÃO PELA “LINHA”, PELA “MANCHA”, PELA “TRAMA”…

Tal como acontece com muitos outros métodos divulgados em manuais e pro-

postos pelos professores de desenho nos vários contextos de formação, o modelar 

gráfico pode suscitar diferentes modalidades de traçado, explicitando, junto do exe-

cutante, objetivos e procedimentos especificamente ajustados a cada uma delas. 

A modalidade de modelação que aqui tratamos vê-se apoiada na linha como 

elemento exclusivo de ação, mas devemos começar por lembrar que outras há que se 

apropriam da trama,337 da mancha bem como de ambíguas combinações entre todas 

elas. Extrapolando momentaneamente do território estrito do ensino, mostramos de 

seguida um pequeno conjunto de imagens de desenhos de artistas de reconhecido mé-

Fig. 30  HENRY MOORE. Desenho de observação das próprias mãos. 

[Consult. nov. 2013] disponível em: http://31.media.tumblr.com/tumblr_lutxspw7d61r5n9kfo1_500.jpg

337 Também ditas “redes” gráficas, constituídas por conjuntos de linhas que, combinando destramente 

variações nos factores direcção, densidade e intensidade, se vão cruzando e dispondo em camadas, 

sobre a superfície retratada, estabelecendo escalas tonais de progressão contínua ou descontínua.
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rito que pretende aludir a toda essa diversidade de meios e de expressões que (associa-

dos a técnicas mais ou menos pictóricas, mais ou menos íntimas do tratamento decla-

rado dos efeitos de luz-sombra e operando, ainda, em moldes mais ou menos sintéticos) 

se podem ver afetados à modelação gráfica – grossus modus falando (figuras 31 a 42).

Figs. 31 e 32  VINCENT VAN GOGH. Paisagem c/ salgueiros, (imagem completa e fragmento), 1883.

(Arbres – Carnet de Dessins, 2002:66-67)

Figs. 33 e 34  PABLO PICASSO. Violación, 1933 (imagem completa e fragmento)

(Picasso – Suite Vollard, 1996:69)

Figs. 35 e 36  BERNARDO MARQUES. Lisboa, s/ data (completa e fragmento).

(Bernardo Marques, 1991:85)
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Um tal “mix” de desenhos de aparência tão diversa facilmente se compreende, 

já que, em boa verdade, as ideias de modelar e/ou moldar e/ou envolver (que, não 

sendo sinónimas, são deveras próximas) se vêem incontornavelmente convocadas 

- de um modo explícito ou implícito - quando se trata de pensar a tridimensionali-

dade pelo desenho. Bem vistas as coisas, sempre modelamos quando desenhamos, 

por observação direta, os avanços e recuos dos volumes que habitam um determi-

nado espaço (e/ou – evidentemente - o próprio espaço).

Fig. 37  GEORGES SEURAT. 

Nourrice et enfant, 1882.

(Georges Seurat – The drawings, 
2007:65)

Fig. 38  GEORGES SEURAT. Homme allongé (estudo para Baignade),1883.

(Georges Seurat – The drawings, 2007:203)

Figs. 39 e 40  DAVID HOCKNEY. Cacti on terrace, 1998 (imagem completa e fragmento).

(Hockney’s Pictures, 2004:166)
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Perante a abrangência das terminologias e dos modos de fazer que podemos 

associar ao modelar gráfico, mais emerge a necessidade de conceber exercícios que 

possam sugerir - ao principiante - mecanismos de ação precisos, traduzidos em via 

de acesso à problemática inerente. 

Já assumimos que o nosso estudo elege a linha gráfica como suporte de pen-

samento e de ação. Deveremos então esclarecer que, por seu turno, esta “nossa” 

via de modelar-pela-linha abarca com não menos variantes, das mais simples e 

básicas às significativamente complexas. Como a sua elencagem exaustiva não se 

revela necessária aos maiores intuitos deste trabalho, limitar-nos-emos a indiciá-las, 

de modo assumidamente incompleto, apoiados por algumas imagens desenhadas. 

Uma primeira distinção, antes do mais, se impõe:

Fig. 41  GIOVANNI PIRANESI

Prisão imaginária, 1740-50.

(Giovanni B. Piranesi, Drawings in 
the Pierpont Morgan Library, 

New York, 1978:5)

Fig. 42  GIOVANNI PIRANESI

Complexo arquitetónico de galerias e arcadas, 1740-50

(Giovanni B. Piranesi, Drawings in the Pierpont Morgan Library, 

New York, 1978:6)
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1. Linha e envolvência:

Pode dizer-se que, numa situação extremada, o desenho de um objeto resulta-

rá do traçado ininterrupto e muito fluido de uma só linha de propensão envolven-

te. Enfatizamos assim o ditame de continuidade, a imprimir no itinerário da linha. 

Façamos ver, desde já, que a suposta ação de envolvência do objeto físico, 

pela linha gráfica, determinará, no pensamento abstrato, a necessidade de con-

ceber um espaço tridimensional ilusório que, uma vez transposto para o papel, 

constituirá o “receptáculo” das figuras, i. e., um fundo que desde logo interage 

com elas. O gesto que comanda a linha, levando-a a movimentar-se não só de 

“cima” para “baixo e da “esquerda” para a “direita”, mas também em supostos iti-

nerários “de cá para lá” e vive versa, segundo percursos mais ou menos sinuosos, 

alimenta um pensar a três dimensões que supera, pela ficção, as limitações de 

ordem bidimensional do suporte.338

Podemos, dentro destes intuitos, distinguir a modelação-por-preenchimen-

to da modelação-pelos-limites, i. e., de umas vezes, a linha dir-se-ia percorrer dire-

ta e extensamente a superfície do objeto, concretizando uma figura graficamente 

preenchida (fig. 43) – apetece dizer “topograficamente” preenchida. De outras, 

a linha cinge-se aos limites tanto periféricos quanto interiores aos objetos, nos 

seus principais acidentes, abdicando de revestir a totalidade das superfícies mas, 

ainda assim, mantendo a ideia de que se desenvolve num continuum (fig. 44).  

Em ambas as situações, a linha permite-se oscilar, mais ou menos significativamente,  

em intensidade, direção e em velocidade, ao mesmo tempo que se vê multiplica-

da no número de passagens (i. e., em densidade),  numa tentativa de progressiva 

adaptação aos vários “momentos” das formas, sem nunca ignorar os ditames de 

fluidez e continuidade, inerentes ao método.

338 Tomemos duas expressivas descrições do mesmo:

As palavras de Collier, respeitando diretamente ao desenho (1985:130): “A line that continuously traces 

the angular or curvilinear expansiveness of surface, that seemingly comes into view from one side and 

disappears out of sight to the other, can shape mass.”

As palavras de Moore, reportando-se à escultura e evidenciando o modo como mental e  sensorial se 

unificam no ato de experienciar a forma: “The sculpter thinks of form as if he were holding it completly 

enclosed in the hollow of his hand. He mentally visualizes a complex form all around itself; he knows 

while he looks at one side what the other side is like; he identifies himself with its center of gravity, its 

mass, its weight; he realizes its volume, and the space that the shape displaces in the air.” (Moore apud 

PALLASMAA 2009:18) (Sublinhados nossos)



297

O
s 

m
ét

od
os

 e
m

 a
çã

o 
  C

A
PÍ

T
U

LO
 7

Devemos, num parêntesis, ressaltar que a continuidade de que temos vindo a 

falar pode ser mais ou menos “tomada à letra”, já que, como se sabe, pode verificar-

-se, num desenho, uma quebra física entre dois troços da mesma linha, sem que te-

nha havido quebra na continuidade do gesto – e/ou do pensamento que o comanda 

(assim ocorre no trabalho de Picasso, por exemplo, referenciado nas figs. 33 e 34). 

Figs. 43 e 44  Modelação-por-preenchimento e modelação-pelos-limites. Desenhos de alunos (tema: batatas doces)

2. Linha e enchimento:

Em torno dos pressupostos gerais já referidos, deparamos depois com um 

elevado potencial de hipóteses de variação. Testemunhos das muitas nuances pos-

síveis, os traçados observáveis nas figs. 45 a 47 decorrem de enunciados que ora 

promovem a ideia de  “envolvência”, ora a de “enchimento”. Diríamos então que, 

no desenho do canto inferior esquerdo, a ação tem mais a ver com um “fazer 

massa” do que um “cobrir massa”, visível na imagem que o encima. A imagem da 

direita, essa, revela uma marcante hibridez de procedimentos, no seio dos quais 

concorrem a linha, a mancha, o contorno, o enchimento e a envolvência.
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Acresce fazer notar que diversas “escritas”, diferentemente caracterizadas e 

legisladas, poderão vir a concretizar a ação modeladora: as figs. 48 e 49 mostram 

um mesmo tema no qual a “escrita” muda, do predominantemente rectilíneo ao 

predominantemente curvilíneo.

Figs. 45, 46 e 47  “Envolvência”, “enchimento” e procedimento “misto” Desenhos de alunos

Figs. 48 e 49  Um tema / duas “escritas”. Desenhos de aluno - diário gráfico.
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A REGRA DO TODO PARA O PARTICULAR

As linhas modeladoras pretendem fundamentalmente captar e expressar o 

sentido de unidade dos corpos em observação,  determinando por isso uma visão 

de tipo genérico acerca de cada corpo e/ou de eventuais conjuntos de corpos. 

A procura do sentido do todo, como exigência metodológica, obriga a que, 

de início, seja ultrapassado o detalhe, impede que o executante se veja fixado/blo-

queado nos “pequenos problemas” das partes constituintes. O raciocínio tendente 

a “somar partes” é rejeitado e substituído por um outro, de interrelação entre 

partes. Em defesa da coesão do todo, citamos aqui Goldstein: “Os bons desenhos 

não resultam da acumulação dos detalhes; eles evoluem a partir duma ‘armadura’ 

subjacente que sugere a estrutura e o ‘design’ básico do tema.”339 (1984:3)

Por outro lado, traçar o geral antes do particular, obriga a que se tomem, desde 

logo, opções conscientes acerca da dimensão de representação e da ocupação do 

campo visual, i. e., da localização do todo da figura, no fundo (pede-se ao aluno que 

comece por traçar uma espécie de “embrião” de forma, muito vago e abrangente, mas 

que tenta corresponder ao modo como o tema se expande no espaço - dimensão 

global e principais direcções – fig. 50): “Desde os primeiros minutos, vê-se assim garanti-

da  a colocação do tema na página, bem como as divisões da página daí decorrentes.”340 

(GOLDSTEIN 1984:11)  Podemos dizer que assim é dado um primeiro passo no sentido 

das preocupações de ordem compositiva: combate-se ativamente a arbitrariedade 

na relação figura/fundo, solicitando-se o estabelecimento de um equilíbrio nem que 

seja pela via mais simples e básica: centrando a representação na área do suporte.

339 T.L.: “Good drawings do not result from the accumulation of details; they arise from an underlying 

‘armature’ that suggests the subject’s basic design and structure.” 

340 T.L.: “We can thus see, within the first minutes of a drawing, the placement of the subject on the 

page and the general divisions of the page resulting from its placement.” 
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A regra ou lei geradora do exercício é comunicada ao executante dentro des-

tes pressupostos: o traçado deve progredir do todo para o particular, abdicando 

deliberadamente de explicitar esse particular (ou, dizendo de outro modo, resol-

vendo-o por mera via implícita). Importa que diferentes graus de explicitação do 

particular (referimo-nos a todo e qualquer tipo de informação detalhada patente 

no modelo) venham a ser experimentados, fomentando a versatilidade do gesto 

e da mente, ao longo de representações que se assumem como mais ou menos 

definidas e/ou fixadas. Até porque do facto decorrerão descobertas importantes 

de sistematizar - mais ou menos exaustivamente - acerca das variáveis envolvidas, 

do modo como operam e das consequências que determinam.

VOLUME, MASSA E PESO VISUAL

“Recentemente, observei uma criança de três anos desenhando uma maçã. Cuida-

dosamente, selecionou um lápis vermelho da sua caixa e fez com ele uma pinta no 

papel. Depois, traçou linhas e linhas, com o lápis, à volta da pinta, até que uma maçã, 

muito vermelha e muito sólida, apareceu. Tenho tentado vezes sem conta explicar 

[aos alunos] como fazer algo que ela fez tão naturalmente.” (NICOLAÏDES 1997:36)341

Figs. 50 e 51  Primeira e segunda fase de realização de um mesmo desenho. Desenhos de alunos (tema: mochilas)

341 T.L.: “Recently I watched a three-year-old child make a drawing of an apple. She carefully selected 

a red crayon from her box and made a dot on the paper. Then she drew with the crayon around and 

around the dot until a very solid, very red apple appeared. I have spent much time trying to explain 

how to do something that she did naturally.”
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Fig. 52  Grau de solidez/massa/volume. Desenho de aluno (tema: romãs)

342 Fizemos já referência a Kimon Nicolaïdes (reconhecido professor de Desenho da Art Student’s 

League of New York nos anos 20/30 do século XX e autor de um manual ainda hoje constantemente 

acolhido e referenciado) no ponto 4.3.2. do capítulo 4. 

Nicolaïdes,342 para quem “o peso é a essência da forma” (1997:32), considera vital 

que o desenhador saiba avaliar o grau de solidez do objeto a representar, qualquer 

que seja o caminho tomado para lá chegar - “Different students may work in different 

ways and yet all be right” (1997:37)

Pretendemos, nós, chegar à compreensão das mesmas noções. Retomemos a 

descrição feita atrás, a propósito do gesto de envolvência e destaquemos agora que, 

ao mesmo tempo que o executante interioriza a condição volumétrica dos objetos, 

desperta nele a consciência da massa e do peso visual. Modelar é também “reter”/ 

“aprisionar” uma porção de matéria à qual é inerente um determinado peso físico. 

Alertado para os conceitos de peso físico e peso visual, nem sempre coincidentes 

num mesmo tema, o executante traduzi-los-á através do peso gráfico adequado. 
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Outras variáveis implicadas (para além das já referidas direção e velocidade) 

ganham agora destaque: a intensidade, a espessura e a densidade das linhas que, 

trabalhadas isolada ou conjuntamente (conforme seja prédefinido) fabricam a “ar-

gamassa” do traçado, conferindo-lhe os graus de substancialidade adequados – 

ou “graus de solidez”, para utilizar o termo de Nicolaïdes. As mesmas variáveis 

virão a revelar-se essenciais noutros aspetos do problema, como adiante veremos.

Dos limites deste método - uma nota oportuna:

Já sobejamente referimos a parcialidade de enfoque dos métodos, todos eles 

demonstrando possuir tanto vocações como limitações. Uma dessas limitações 

pode estar relacionada com o tipo de objetos em estudo. Expliquemo-nos, recuan-

do um pouco:

A rica variedade de formas pertencentes ao mundo visual leva a que alguns 

estudiosos procurem categorias sistematizadoras. É o que faz Collier (1985:107), pro-

pondo duas grandes famílias morfológicas extremas, baseadas no modo como as 

superfícies materiais ocupam o espaço: as “esqueléticas” (informalmente também 

ditas “ lineares”, “contraídas”, “magras”) e as “maciças” (“volumosas”, “expansivas”, “dila-

tadas”).343 Ora, é bom de ver que o mecanismo da envolvência acima descrito se 

revela altamente vocacionado para se apropriar de objetos maciços, e bem menos 

de estruturas esqueléticas, relativamente às quais se devem procurar e fazer apli-

car modos de fazer alternativos. Nessa acepção, podemos dizer que, no desenho 

que apresentamos (figs. 53 e 54), o traçado “roça” um dos limites de aplicação do 

método: as estruturas esqueléticas que ali são modeladas dão a sentir algum des-

conforto no gesto (muito contido, apertado), bem como um resultado visual es-

piralado que quase cai no ridículo, enquanto que tudo parece correr de um modo 

bem menos forçado com as duas estruturas contentoras igualmente presentes  

(a bem dizer, estruturas “ laminares” que se aqui se comportam como “maciças”).

343 Collier socorre-se de uma vasto conjunto de imagens, reportadas a formas do mundo natural e do 

artístico, para tornar claras estas classificações, mas oferece também definições verbais destas duas 

famílias de formas, que passamos a repor aqui, na língua original:

“A skeletal object consists of a limb or series of limbs whose surfaces are sparse and attenuated as they 

extend linearly into space”. (1985:117)

“The basic characteristics of non-skeletal objects are their mass and space displacement, which we 

perceive through the expansion of their plane and curved surfaces.” (1985:128)
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Por outro lado: mesmo dentro da categoria maciça, há objetos mais propícios 

ao gesto contínuo, de envolvência, do que outros. Objetos possuindo faces retas, 

potencialmente geradoras de arestas retilíneas e/ou de vértices acutilantes, exigem 

uma gestualidade sincopada, com mudanças buscas de direção que, não contra-

riando os princípios enunciados pela modelação, não deixa de ser muito menos 

“confortável” do que aquela que simplesmente flui, deslizante, sobre superfícies 

curvas; normalmente, sugerimos ao aluno que, em vez de “montar arestas”, por hi-

pótese, pense antes em “dobrá-las” no espaço (as mesmas figs. 53 e 54 exemplificam 

também esta situação). Reafirmamos, pois, um dos limites do método -  pretexto 

sobejamente importante para lembrar ao aluno que estes jamais podem ser tidos 

como absolutos. E para lhe permitir discernir acerca de aconselhamentos metó-

dicos alternativos que poderiam, à primeira vista, parecer-lhe irresoluvelmente 

contraditórios entre si. (Podem, até, sugerir-se ao aluno, procedimentos opostos, 

procedimentos que estão de “costas voltadas” para estas preocupações “continuo-

-modeladoras” que temos vindo a tratar. Nesse caso, importa, perante o aluno, que 

se clarifiquem as razões da aparente contradição. Lembremos, por exemplo, uma 

sugestão de ordem gráfica que Matthew Frederick (2007) dá aos seus alunos de 

arquitetura: ao traçarem-se, por hipótese, cubos e paralelepípedos, faça-se uso de 

uma linha segmentada, “com uma ênfase no princípio e outra no fim”, que, ao se cru-

zarem, “ultrapassem ligeiramente o seu próprio ponto de encontro”. A sugestão – que 

parece ir contra o “nosso” sentido de envolvência -  é, porém, pertinente no seu 

próprio contexto, até porque respeita ao “sketching”, ao desenho de concepção e 

Figs. 53 e 54  Estruturas “esqueléticas”, “maciças”, “laminares”. Desenho de aluno (folha completa e fragmento)
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não o de observação. O que o autor pretende, ali, é combater uma terceira moda-

lidade de linha: a linha hesitante, quebradiça, lassa, fugidia, desconcentrada, como 

que “desinteressada” das próprias formas às quais supostamente alude, que surge 

muito comumente no traçado do principiante- ver fig. 55).

DIMENSÃO, POSIÇÃO E PROPORÇÃO

As questões dimensionais e direcionais são incontornáveis em qualquer exer-

cício de representação do real, em desenho, mas podem assumir maior ou menor 

relevo, nos diferentes modos-de-fazer. Por vezes são deliberadamente passadas 

para segundo plano, para não perturbarem enfoques noutros problemas tidos, no 

momento, por prioridades; de outras, assumem o máximo protagonismo. Tam-

bém uma proposta de exercício, concreta, em torno da modelação, pode colocar 

nelas maior ou menor ênfase, e exigir maior ou menor rigor de resposta. O que 

importa dizer é que, potencialmente, o método da modelação se revela particular-

mente vocacionado para a boa resolução destas duas questões. 

Cumpre, no mínimo, dizer que cada um dos três tópicos em título se desdo-

bra noutros: o primeiro tanto respeita a) à dimensão do objeto real em estudo, 

como b) à dimensão do registo que lhe corresponde; o segundo refere-se tanto 

a) à posição do objeto relativamente ao observador, como b) à posição do registo 

no campo. E a proporção, por seu turno, respeita, antes do mais, à relação entre 

medidas a) de um mesmo objeto, mas não menos entre b) esse objeto e outros 

hipotéticos que com ele convivam no espaço.

Dizendo de outro modo: apropriar-se graficamente de um pedaço de matéria 

tridimensional, modelando-o, não é possível sem atender à sua dimensão, posição 

Fig. 55  MATTHEW  FREDERICK - “How to draw a line”: à esquerda: “Yes”; à direita: “No”. (FREDERICK, 2007:1)
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e sistema de proporções. E sem relacionar, desde logo, essas características com 

uma “escala” de representação pretendida, mesmo que não expressa numerica-

mente – como já salientámos atrás. São, aliás, aspetos inerentes à visão generalista 

que o presente método cultiva. São, por outro lado, aspetos – porque não dizê-lo? 

– “difíceis”, no sentido em que, num desenho à vista, de resolução manual, não são 

suscetíveis de se resolverem “de relance” ou “à primeira”. Muito pelo contrário, exi-

gem persistência, revisão, aferição, pelo treino. Exigem o desenvolvimento de uma 

nova postura, junto do principiante, capaz de encetar e alimentar um persistente 

processo tentativa-erro-correção – único garante de que uma nova competência 

se irá desenvolver na mente, em moldes cada vez mais consistentes. Daí a perti-

nência de um outro tópico que destacamos de seguida.

ERRO: ASSUMPÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SUPERAÇÃO

A atitude de procurar, assumir e corrigir o erro,344 integrada no modelar grá-

fico, pode ser vista como um método de trabalho, dentro de outro. As linhas er-

radas, não sendo deliberadamente apagadas, consagram visualmente a inevitabili-

dade e a necessidade de errar, associadas ao sentido do risco que qualquer procura 

dilatada pressupõe. Aderir ao método-da-correção-dos-erros345 permite comba-

ter preconceito, inibição e fechamento à partida, fomentando a disposição contrá-

ria, dentro da ideia de que “tudo está em aberto”. Por outro lado, cada linha errada 

logo se torna linha-guia na intenção de resolver o problema – assim mudando 

o seu estatuto de “negativo” para “positivo”. Evidenciando erros reportados, fun-

damentalmente, às direções e dimensões, as linhas-guia vão tecendo vislumbres 

acerca das hipóteses de correção. E voltam atrás, o número de vezes necessário, 

num exercício de grande ductilidade que o próprio enunciado estimula, ao ditar 

“continuidade” à escrita. Linha(s) errada(s) e linha(s) certa(s) estão, em todo o pro-

cesso, unidas numa só, afinal.  Aquilo que as diferencia, a fim de gerir a enovelada 

344 Ao longo da presente investigação, fazemos constante alusão à problemática do erro na aprendiza-

gem do desenho. 

345 Assim chamou Karl Popper aos procedimentos de Beethoven, no modo exaustivo como revia e 

corrigia as composições musicais, nos seus cadernos de rascunho. Fazemos-lhe referência – colocando 

em destaque a figura capital do erro -  no capítulo 4.5.1. e subcapítulo 4.5.1.1.
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confusão das dúvidas, dos lapsos, das certezas, passará a ser o peso gráfico da(s) 

últimas(s) relativamente à(s) primeira(s). Uma paleta de hierarquias, criada pelas 

intensidades, espessuras e densidades, passa a comunicar os sucessivos graus de 

erro e acerto, guiando tanto o executante como o futuro leitor da imagem.

Engrenado neste modo de fazer, o desenho é visto como eterno esquisso346 – 

nunca definitivamente fixado/fechado (daí o seu aspeto tendencialmente nebuloso), 

sempre fomentando uma dominância do processo sobre o resultado, por um lado, e 

da atitude interrogativa sobre a afirmativa, por outro. Ao fomentar, ainda, a atitude 

crítica em moldes autocríticos, revela-se ainda subtil promotor do autodidatismo.

346 Na entrevista que nos facultou (em 14 Maio 2013), o arquiteto Eduardo Côrte-Real refere-se, 

também ele, a este modo de ação gráfica, nos seguintes termos: “Fazemos exercícios em que se esboça 

até se atingir determinados resultados, esboça-se até encontrar a memória do reconhecimento. Neste 

procedimento, em que os alunos exercitam até que se sintam reconhecer a forma daquilo que estão a 

representar, encontramos um paralelo muito direto com o esquisso. Chamamos-lhe também desenho 

rápido, por referência ao termo italiano schizzo. Como definia Vasari, um esboço é um desenho que se 

vai fazendo, deslizando, com a mão, até se obter uma espécie de 'mancha de tudo' que, afinal, visa a tal 

memória de reconhecimento. Reconhecimento de uma ideia - 'Ah, encontrei!' – ou reconhecimento de 

uma forma que já tínhamos visto.” (Ver Anexo C).

Repomos ainda, nesta mesma nota, um conjunto de afirmações de um dos nossos profissionais inqui-

ridos que, ao descrever o seu próprio modo de esquissar, vai de encontro a tudo o que temos vindo a 

dizer: “Sem dúvida que foi muito importante! [o treino em desenho de observação] Isso reflecte-se na 

leveza e sensibilidade com que eu toco com o lápis no papel [aquando do esquissar projetual]. O traço 

é fluido e, à medida que vou riscando a folha branca, vão surgindo linhas de referência que me ajudam 

a chegar ao resultado pretendido.” (Arquiteto Sérgio Caetano) (Sublinhados nossos) (Ver resposta à 

pergunta 2. do Questionário, Anexo E)

Figs. 56 e 57  O registo como “eterno esquisso”. Desenho de aluno no diário gráfico (completo e fragmento).
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HIERARQUIZAÇÃO DO TRAÇADO – 

DA IMPULSIVIDADE À INTENCIONALIDADE

Acabámos de ver que a linha mais acertada “fala mais alto”, sobrepõe a sua 

“voz” à da anterior, logo a despromovendo. Esta lógica hierárquica tende, como sa-

bemos, a surgir naturalmente, na decorrência de um aumento de pressão sobre o 

riscador (até uma criança – como vimos atrás - reafirma ou rejeita primeiras linhas 

do seu desenho, impulsionando o lápis com mais força para que segundas linhas se 

lhes venham a sobrepor em importância). O termo “importância” é aqui sinónimo 

de “peso gráfico”, o qual se gradua, fundamentalmente, através das variáveis já 

referidas: a intensidade, a espessura e/ou a densidade.

Como operação previsível e consciente, a hierarquização do traçado, nos exercí-

cios de modelação, é problematizada de modo extenso, servindo diversos propósitos 

e tornando-se progressivamente mais complexa, à medida que o traçado vai incor-

porando novos dados do problema. Novos dados que logo passam a estabelecer en-

tre si uma “competitividade” no campo, rivalizando em importância visual. Cabe ao 

desenhador gerir potenciais conflitos que daí advenham, sob risco de ver todo o seu 

desenho “empastado” numa massa gráfica de legibilidade muito difícil. Senão vejamos:

› Hierarquia limite visível/limite invisível: o presente método pode admitir ou 

mesmo recomendar que os limites ocultos dos objetos – não visíveis mas inteligí-

veis347 – sejam apontados no desenho do principiante. Uma tal atuação corrobora 

no ditame de continuidade que o método quer ver conferida à linha, “obrigando-a” a 

percorrer a efetiva totalidade do corpo em estudo, pela frente, por detrás, por fora, 

por dentro. Neste recurso às falsas transparências348 do(s) objeto(s), o visto e o sabi-

347 Utilizamos o termo no sentido platónico, i. e., referente àquilo que só pode ser compreendido atra-

vés da inteligência, em detrimento dos sentidos.

348 Podemos ver na adopção deste mecanismo uma importante contribuição para os desafios que se 

apresentam a um projetista quando esquissa – quando pensa, em abstrato, acerca da relação volume/

espaço. Quando organizámos uma sessão com um grupo de foco, no fito de obter comentários avaliati-

vos a respeito do nosso trabalho (ver capítulo 11), dois dos especialistas presentes comentaram, a res-

peito de um desenho de modelação, de um aluno, ali projetado pela investigadora: “Ao ser baseado em 

transparências, o registo toma uma direcção tão conceptual que não se poderá nunca dizer que o aluno 

está a ser conduzido no sentido do virtuosismo, como se dizia daqueles estudos clássicos de paneja-

mentos!” (arquiteta Alexandra Quintas) E o arquiteto Miguel Mira corroborou: “Sim, esta é claramente 

uma abordagem que despeita essa coisa da virtude!”



308

O
s 

m
ét

od
os

 e
m

 a
çã

o 
  C

A
PÍ

T
U

LO
 7

do irão completar-se no discurso, mas não confundir-se, pelo que o primeiro deverá 

obviamente superar o segundo em peso gráfico (figs. 58 e 59).

› Hierarquia linha modeladora / linha diagramática: é frequente, ainda que 

não obrigatório, o recurso a outras linhas inteligíveis, auxiliares, que denominare-

mos de diagramáticas.349 

São linhas de cálculo, implícitas à “forma”, “configuração” e “estrutura interna” 

dos objetos ou, ao contrário, linhas exteriores a eles, tecendo relações direcionais, 

posicionais e/ou dimensionais entre diferentes corpos, assim participando ativa-

mente no entendimento da sua organização formal e espacial, se as tornarmos 

explícitas (como ocorre nas figs. 58 e 59). Alertamos, porém: ainda que benfaze-

jas nestes aspetos, podem constituir nefastas rupturas na continuidade do gesto 

modelador, pelo que terão que ser acauteladas no seu modo de uso e hierarquica-

mente tratadas como meras “auxiliares” das linhas modeladoras. Outros métodos 

há – mais flagrantemente “estruturadores” do que “modeladores” - que dão a estas 

“auxiliares” máxima visibilidade e, ao mudarem-lhe o estatuto, mudam também 

toda a aparência do desenho resultante. Uma vez mais, evidenciamos os limites de 

abrangência do método da modelação, dando a entender como eles nos podem 

“empurrar” para o ensaio de outro, com toda outra problematização e todas ou-

349 Também aqui acolhemos a definição de Goldstein (1984:44): “Lines primarily engaged in measure-

ments of length, width, and depth, and in direction, shape and structural generalities are often called 

diagrammatic lines.”

Figs. 58 e 59  Visibilidades/ invisibilidades. Desenho de aluno (completo e fragmento)
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Figs. 60 a 63  ALBERTO GIACOMETTI, Drawings.

Diferentes modos de fazer para diferentes procuras, interrogações, objetivos. A partir da segunda figura podemos 
constatar a integração de eixos estruturantes explícitos nas representações, cuja dominância vai aumentando,  
da primeira para a última, ao mesmo tempo que, inversamente, o factor ”continuidade”, na linha, vai diminuindo  
(a sucessão dos 4 desenhos foi por nós estabelecida, não correspondendo a qualquer evolução de ordem cronológica,  
na produção do autor).

[Consult. nov. 2013] Disponível em: https://www.google.pt/search?q=giacometti+drawings&source=lnms&tbm=is-
ch&sa=X&ei=y2T2UvXTGqK07Qae24CICA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1343&bih=624

tras prioridades. As figuras 60 a 63 estabelecem uma sequência de imagens com 

a qual pretendemos exemplificar o que acabámos de dizer: os quatro desenhos 

(de um mesmo autor) interrogam os temas de modo distinto, utilizando, para tal, 

recursos gráficos (relevamos o recurso a eixos, neste caso) também eles distintos. 
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› Hierarquia linha errada/linha certa: já atrás salientámos que o inevitável 

“tanteio” da procura gráfica consuma a natureza desejavelmente interrogativa 

do exercício. Linhas de presença muito discreta avançam com as primeiras inter-

rogações, vagas, dispersas, geralmente mal colocadas, logo motivando segundas  

e terceiras linhas. São as rotas do erro, no fito de minorar esse mesmo erro, que vão 

progressivamente conduzindo o enfoque do desenhador para o centro do proble-

ma, através de uma paleta tonal de desenlace inequívoco. 

› Hierarquia luz-sombra: Também as impressões respeitantes às graduações 

de luz/sombra patentes no objeto podem ver-se ou não traduzidas/incorporadas  

no método da modelação, conforme pré-deliberado, eventualmente enriquecen-

do a gama dos claros-escuros do traçado. 

› Hierarquia respeitante à materialidade: No que toca às diferentes qualida-

des matéricas pode também ser implementada uma lógica hierárquica. À partida, 

o traçado modelador não se preocuparia com a distinção entre um “vidro”, um 

“cartão” ou uma “corda”, por assim dizer, não se deixando afectar por eles – mas-

sa/volume/estrutura impor-se-iam em exclusivo, proporcionando uma sumária 

configuração do tema e nada mais - ou pouco mais - questionando acerca dele 

(o desenho tende então a resolver-se num curto intervalo de tempo). O modelar 

gráfico pode, porém, prolongar as suas preocupações (bem como o tempo de exe-

cução) e propor-se distinguir (por via fundamentalmente sugestiva) aspetos vários 

ligados às matérias patentes (figs. 64 a 67), nos quais podemos incluir os níveis de 

densidade, de opacidade, de uniformidade textural ou até os graus de intensidade 

lumínica determinados pela cor própria, caso a caso. 

Destaquemos, porém: ao abordarmos os problemas referidos nos últimos 

dois tópicos, roçamos de novo os limites do próprio método – estamos como que 

a permitir cambiantes na sua proposta original, descrita ao longo dos primeiros 

parágrafos deste texto. Dito de outro modo, aproximamo-nos da resolução de 

questões que outros métodos poderão tratar de modo mais direto e/ou mais dis-

ciplinado e/ou mais amplificado. A classificação sistemática do claro-escuro, por 

exemplo, encontra excelente apoio em métodos que optem por outros pontos 

de partida na enunciação dos problemas envolvidos – como é o caso das tramas 
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gráficas, disciplinadamente concebidas e aplicadas. Por outro lado, as questões 

da materialidade, por si só, motivam fortemente a abordagem expressiva, no mais 

pleno sentido deste termo – então, exercícios de experimentação em torno das 

potencialidades gráfico-plásticas das marcas (extrapolando, pois, do uso exclusivo 

da “linha”), visando repor o carácter visual do tema, por exemplo, vão bem mais 

longe, neste tópico, do que exercícios de modelação).

Figs. 64 a 67  Relações tempo/utensílio/níveis de informação

Num primeiro momento, apoiado no uso de um bico fino (caneta), o aluno confere maior grau de explicitação às 
diferentes qualidades matéricas em cena. Num segundo momento, utiliza um pau de grafite de graduação 7B e, en-
curtando significativamente o tempo total da ação, abrevia a distinção qualitativa entre “cartão”, “vidro” e “corda”.

Desenhos de aluno (fragmentos)

› Hierarquia perto-longe: Como sabemos, as sugestões de aproximação ou 

recessão espacial assentam numa vasta série de variáveis afectas às relações figura-

-fundo, das quais podemos destacar a sobreposição, a altura do campo, a dimen-

são, a convergência, entre outros. Aqui, destacaremos, a importância dos níveis 

de nitidez informativa, por um lado, e de impacto visual, por outro, aos quais a 

modelação pode conferir claras e deliberadas variações:
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Hierarquia perto-longe - NITIDEZ

Temos visto que o modelar se identifica com uma procura “aberta” que deter-

mina, no traçado, uma aparência pouco nítida, ou difusa; difusão que não resulta 

de uma hipotética opção de estilo ou de ordem estética, mas que resulta, isso sim, 

de uma genuína recusa em “adiantar certezas” de qualquer espécie, no discurso, 

por via de linhas excessivamente “afirmativas”, “incisivas”, “nítidas”, “pesadas”, “defi-

nitivas”, que dir-se-iam, essas, fadadas para “concluir à nascença”. Porém, na maio-

ria dos desenhos de modelação, essa característica da difusão protagonizada por 

linhas, então sim, “inquisidoras, “inseguras”, “prudentes”, “leves”... tende a diminuir 

(mais ou menos acentuadamente), à medida que se vão concertando, coordena-

damente, os vários problemas da representação (Até num dos muitos desenhos 

de Giacometti que mantêm a penumbra até ao fim se nota uma diminuição de 

incertitude nas figuras que pretendem assumir maior protagonismo na narrativa...

como ocorre com as maçãs, no desenho que apresentamos – figs. 68 e 69). 

Ora uma tal diminuição da nebulosidade do desenho vai coincidir com o 

aumento do grau de substancialidade, por um lado, e com a diminuição de va-

cuidade informativa, por outro: ao mesmo tempo que “o corpo ganha corpo”, o 

traçado vai-se abrindo à pormenorização, permite-se incorporá-la,  numa progres-

são de tipo orgânico. 

O que importa aqui acrescentar é que os níveis de informação acerca dos de-

talhes irão estabelecer (pelo menos nos exercícios que se assumem básicos) uma 

Figs. 68 e 69  ALBERTO GIACOMETTI, Interior com maçãs sobre a mesa, 1965 (desenho completo e fragmento).

(Alberto Giacometti – Le dessin à l’oeuvre, 2001:24)
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Figs. 70 e 71  Trabalhos de alunos.  Modelação e ênfase do perto/longe – exercícios com pastas e almofadas

relação direta com os níveis de proximidade ilusória para com o observador: o pri-

meiro plano do desenho oferecerá, obviamente, ao leitor “mais pormenor”, “maior 

nitidez no pormenor” e, ainda,... “mais impacto visual”:

Hierarquia perto-longe - IMPACTO VISUAL

À medida que a informação visual evolui do implícito para o mais ou menos 

explícito, aumentando a quantidade e a qualidade da informação visual, o traçado 

vai-se adensando: a linha desdobra-se em mais e mais passagens, percorre distân-

cias cada vez mais curtas entre cada mudança de direção,  detalhando as grandes 

massas. O primeiro plano, supostamente aquele que informa mais e melhor, será 

aquele onde o traçado sofreu maior peso visual, por acumulação (número de pas-

sagens) e por intensificação (aumento da pressão sobre o instrumento). Assim, a 

equação comummente verificada é: mais detalhe, mais nitidez, mais impacto grá-

fico nos planos avançados, e o inverso para os planos mais afastados (figs. 70 e 71).
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Não quer dizer que não se possam in-

verter aspetos dentro desta lógica (em dese-

nhos que caibam na categoria da modelação, 

ou noutros). Nos registos de Rembrandt, por 

exemplo, não raras vezes o primeiro plano sur-

ge tratado com elevado peso visual mas com 

níveis de detalhe muito escassos; são, então, as 

posições de média profundidade que são con-

templadas com maior pormenor informativo, 

o qual volta a ver-se diminuído nos planos re-

gressivos que possam ainda ocorrer na imagem  

(ver figs. 72 e 73).

TEMPOS E CONFLITOS

São frequentes os potenciais “conflitos de interesses” que cabe gerir aquan-

do da  hierarquização do traçado. E tantos mais potenciais conflitos se oferecem 

quanto mais elaborado se propõe ser o desenho. Isto leva-nos a referir, aqui, a im-

portância do factor (ou variável) tempo nos desenhos de modelação.

Um registo de modelação pode admitir um tempo total de construção curto 

ou longo (rever o conjunto de figs. 63 a 66 onde, a propósito da intenção de aludir 

Fig. 72  REMBRANDT VAN RIJN

Saskia no leito, 1635-38. 

(Rembrandt Drawings –  116 masterpieces in 
original color, 2007, s. p., fig. 66)

Fig. 73  REMBRANDT VAN RIJN. Vista de Londres, com Old St. Paul’s, 1640.

(Rembrandt Drawings – 116 masterpieces in original color, 2007, s. p., fig. 100)
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mais ou menos explicitamente à qualidade material dos objectos em estudo, se 

referiu já a intervenção da variável tempo). Três factores fundamentais contribuem 

para tal: a velocidade gestual; o nível de complexidade do modelo; o grau de expli-

citação informativa desejado.

É fácil depreender que um desenho que comporta mais informação explícita 

requer um tempo de realização mais prolongado; mesmo que o gesto seja rápido 

na execução diremos que a exigência de incorporar mais detalhe informativo vai 

determinar um tempo total longo, de execução. É concretamente nestas situações 

que os conflitos hierárquicos tendem a multiplicar-se. 

A título de exemplo, considere-se uma situação “extrema”, do tipo: um objeto 

de grande dimensão, de configuração rica e complexa, comportando em si mesmo 

elevado grau de pormenor, feito de um material denso, pesado, de cor escura e no 

qual incide uma luz forte, criando elevados contrastes nas superfícies, encontra-se fi-

sicamente atrás de outro objeto com características em tudo opostas às do primeiro, 

acrescidas da circunstância de estarem deficientemente iluminadas. O que preten-

demos destacar é que, numa tal situação, quando dermos início ao desenho cons-

tataremos que a hierarquia do perto/longe entra em contradição com a hierarquia 

das propriedades físico-visuais que diferenciam os dois objetos entre si. O desafio 

traz significativas dificuldades ao principiante que terá de acudir a tais contradições 

com a sua maior perspicácia, provavelmente por via de um processo experimental 

tentativa-erro. Mais do que nunca, a atitude conformada pelo desenhador, aquando 

do arranque da ação, bem como todo o desenvolvimento das fases iniciais do traça-

do, serão determinantes: a capacidade de efetivamente enlear, em primeiro, o todo, 

emancipado das partes, dimensionando-o, posicionando-o e proporcionando-o, 

mediante linhas de fraquíssima presença mas importantíssimo papel estruturante, 

até que, sobre a base por elas estabelecida, vá ocorrendo o acréscimo informativo, 

devidamente hierarquizado... não surge gratuitamente, exige treino.
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IDENTIFICANDO UM PENSAMENTO MODELADOR 

NOS ESQUISSOS DOS PROJETISTAS

Figs. 74 e 75  CARLO MOLLINO 

Elliptical armchair, 1952, esquissos e foto.

(FERRARI e FERRARI, 2006:21)

Continuidade, envolvência, nebulosidade, 

autocorreção,... podemos ver todas estas carac-

terísticas como que naturalmente integradas 

nas estratégias gráficas dos projetistas, embora 

não tão exploradas e/ou disciplinadas ao limi-

te, como, aliás, é bom de perceber. A título de 

exemplo: a recomendação respeitante à hierar-

quização metódica do tom do traçado (apoiada 

no conceito de escala tonal) tão importante 

para o desenhador-aprendiz (por estar associa-

da ao desenvolvimento de capacidades de au-

tocrítica conducentes a graus de entendimento 

crescentes sobre o problema dado), tem muito 

menos relevância para o pensar monologado 

de um projetista, esquissando – como são disso 

exemplo os esquissos de Carlo Mollino que a fig. 

74 apresenta. O grande trunfo destas represen-

tações reside – a nosso ver - nas exímias qualidades de fluência e continuidade 

conferidas à linha gráfica que pactuam diretamente com a procura fundamental 

de atestar sentido de unidade à futura peça.

É ainda interessante notar que, enquanto que num desenho escolar de mode-

lação, a procura gráfica tende a fazer diminuir a nebulosidade inicial, á medida que 

se aproxima o final do desenho, todo ele expressando uma coordenação e concor-

dância atingidas, nos esquissos conceptuais dos projetistas, esta diminuição pode 

chegar, ou não, a ocorrer: na folha dos desenhos de Rietveld350 (fig.77), na qual várias 

soluções formais são ensaiadas, o poder decisório parece ter sido atribuído à caneta 

- impondo os seus límpidos limites sobre as imprecisões do lápis; na de Abraham351 

350 Referimo-nos ao arquiteto e designer neerlandês Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964).

351 Raimund Abraham, arquiteto austríaco (1933-2010).
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Figs. 76 e 77  GERRIT THOMAS RIETVELD, First Model chair, 1927 (The complete Rietveld furniture, 1993:9)

Figs. 78 e 79  RAIMUND ABRAHAM. Croquis da Igreja junto ao muro de Berlim, 1984. (LACY, 1995:13)

352 No ponto 3.5.2. do capitulo 3. estabelecemos e tratamos a relação “nebulosidade” / “problematização”, 

fundamental na projectação.

(fig.78), as definições/as opções finais não chegam a ser visíveis – certamente terão 

sido tomadas em fases posteriores da projetação (através das maquetas e/ou dos 

desenhos ditos “a rigor”).

Em qualquer das situações, devemos aqui lembrar que é a nebulosidade, em 

si mesma, que se revela necessária ao desenvolvimento flexível das ideias;352 é a 

nebulosidade que se identifica com uma abertura do desenho à ambiguidade. 
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Lembremos, como faz ver Laseau (1982:92) que a arte recente tem vindo  

a utilizar termos como 

“ambíguo, collage e polivalente para descrever obras que podem ler-se, interpretar-

-se ou apreciar-se simultaneamente a vários níveis. (...) A arte moderna introduziu, 

inclusivé, a sobreposição mútua, produzindo um efeito transparente que permite 

a duas ou mais figuras ocupar um mesmo lugar.”353

Quando pensamos no esquisso projetual, a ambiguidade não se coloca de 

todo ao nível estético, nem sequer apenas ao nível espacial: como sabemos, o pro-

cessar do esquisso presta-se a uma eterna revisão das opções em todos os planos 

em que o projeto tem de atuar. As palavras de Carneiro explicitam-no ricamente: 

“Nunca a renovação significante se esgota. O seu campo está sempre aberto para 

novas interpretações, para o encontro com novas soluções, com outros dados, com 

diferentes verificações. É um processo que permite relacionar o todo com os seus 

pormenores, desmultiplicar a forma, investi-la de novo formulário, de novas inda-

gações, apor-lhe outros materiais, sobrepor, acumular informação, aumentar, re-

duzir, encontrar outros contextos, desfazer e refazer, colocar em conjugação múlti-

plas soluções e depois escolher a que melhor corresponde às condições da obra.”354 

(CARNEIRO 2002:20-21) 

Mas igualmente não nos esqueçamos das muitas derivações que podemos ter 

em conta a partir dos princípios/gestos que genericamente estabelecemos para 

353 “Se han utilizado termos como ambiguo, collage y polivalente para describir obras  que puedenleer-se, 

interpretarse o apreciarsesimultáneamente a varios niveles.” (...) “El arte moderno introdujo la superposi-

ción mutua, produciendo un efecto transparente que permite a dos o más fiuras ocupar el mismo lugar.” 

354 O tempo experimental associado ao esquisso é efémero, pois há que caminhar no sentido da solu-

ção definitiva - qualquer projetista o sabe de antemão. Porém, de tal modo é rico, o processo, que o fim 

da fase especulativa – traduzido no sacrifício mortal do esquisso -  chega a acarretar com sentimentos 

contraditórios relativamente á finalidade essencial da projetação: “Este tipo de desenhos são o meu 

modo de evitar a agonia. Ao pensar o edifício como um fim, tento evitar o final do projeto; quando um 

edifício está construído está dado por fim. Não gosto do programa, não gosto do edifício, aquilo de que 

realmente desfruto é disto, do desenho. Este tipo de desenhos (…) são o que eu sou como arquiteto e 

o que eu penso ser a arquitetura. Não creio que a arquitetura tenha a ver com a realização final; penso 

que a arquitetura tem a ver com a modificação.” - Stanley Tigerman, arquiteto e designer americano, 

nascido em 1930 (apud HERBERT 1993:33)
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a modelação gráfica. Como vimos atrás, em re-

gistos diversos, nem sempre a modelação está 

associada a esta “nebulosidade” de que temos 

vindo a falar; quando a mente pensa rápido e a 

mão age coordenada com ela, o modelar “ata-

ca” o sentido do todo de modo mais imediato e 

incisivo, apropriando-se das diferentes massas e 

enfatizando-as à conta do sacrifício do detalhe. 

No universo dos esquissos preparatórios para 

futuras pinturas, este modo surge com máxi-

ma representatividade (apetece dizer: como um 

recurso de impressionante intemporalidade). 

Colocamos aqui representações de Rembrandt 

que claramente o atestam (figs. 80 e 81).

Fig. 80  REMBRANDT VAN RIJN

Charlatão dirigindo-se à multidão, numa 
feira (fragmento) – 1638-42.

(Rembrandt Drawings – 116 masterpieces in 
original color 2007, s.p., fig. 90)

Fig. 81  REMBRANDT VAN RIJN. Interior doméstico com escada de caracol – 1633.

(Rembrandt Drawings – 116 masterpieces in original color 2007, s.p., fig. 91)
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O universo projetual do design e da arquitetura também traz testemunhos 

de idênticos modos de proceder. A título de exemplo, mostramos aqui um es-

quisso de Allan Greenberg (Johannesburg, 1938 - ), reportado à peça escultórica 

do Shoah Memorial, hoje integrado num dos espaços verdes de Nova Iorque: as 

relações entre massa/volume/estrutura terão sido as prioridades inequívocas dos 

dois primeiros esquissos, já que o terceiro avança com um significativo acréscimo 

de pormenorização formal, relativamente aos seus antecessores.

Figs. 82 e 83  ALLAN GREENBERG. Esquissos referentes ao Shoah Memorial, Battery Park, New York, 1989.

(LACY, Bill, 1995:92-93)
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7.2.2. Método da descrição-pela-linha

“Descrever”: 

› Dizer como algo é constituído em detalhe. (Wickcionário)

› Expor ou contar minuciosamente. Traçar, seguir percorrendo.

(dicionário on-line de português)

“DESCREVER” VERSUS “MODELAR”

Saltamos para outro método, mudando assim de padrão cognitivo e operativo.  

Fomentamos, pois, no executante, um deslocamento do olhar que se traduz numa 

reorganização no modo de tratar a informação visual, por um lado, e numa desco-

berta de nova informação, por outro355. 

Fig. 84  Método da MODELAÇÃO: a regra “do todo para o particular” - Desenho de aluno, em duas fases de execução.

Fig. 85  Método da DESCRIÇÃO: a regra “do particular para o todo” - Desenho de aluno, em duas fases de execução.

355 Ideias que associamos ao “repatterning” de Edward de Bono – ver 3.2.3.1., capítulo 3.
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Tal como dito atrás, será interessante estabelecer uma relação de complemen-

taridade entre este método e o anterior. Pretendemos com isto dizer que as leis 

geradoras de um e de outro356, atuando segundo lógicas antagónicas e suscitando 

prioridades de leitura de certo modo invertidas, vão determinar uma compreen-

são significativamente mais abrangente dos conceitos-chave envolvidos. Por outro 

lado, os dois registos obtidos, vão propiciar – não a redundância – mas a obtenção 

de informações de natureza complementar (isto, no caso de se reportarem a um 

mesmo objeto-modelo, como ocorre nas figs. 86 a 88)…

356 Assim podemos voltar a salientar – mesmo perante o aluno - que não há “leis” ou “regras” absolu-

tas, em desenho: pela prática, o aluno tem oportunidade de constatar que as regras que serviram um 

determinado método terão permitido, sim, a resolução de alguns problemas mas terão deixado outros 

pendentes (sendo que estes revelam ser, até, muito superiores em número do que aqueles). “Regra” 

sempre implica “limitação à partida”, e não só assim é no território movediço da investigação pelo 

desenho - Paul Feyeraband faz ver que até na procura supostamente objetiva da ciência é imprescin-

dível que tenhamos em conta essa limitação e operemos de acordo com ela: “Para qualquer regra, por 

mais ‘fundamental’ e ‘necessária’ que ela seja para a ciência, existirão sempre circunstâncias em que será 

preferível, não só ignorá-la, mas adoptar, até, a regra contrária.” (FEYERABEND 1979:20-21)

Figs. 86 a 88  MODELAÇÃO versus DESCRIÇÃO – Registos do mesmo aluno / mesmo tema. Os fragmentos 
permitem-nos apreciar a complementaridade informativa que o texto refere (a MODELAÇÃO, aqui, enfatiza a leveza 
e secura da rama da cebola; a DESCRIÇÃO, por seu turno, explicita a nervuração da mesma).
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…ou no caso de se reportarem a um mesmo projeto – se focarmos, desta 

feita, a complementaridade de modos como um recurso ao dispor do projetista, 

nas diferentes fases do projeto. A arquiteta Judith Gouveia, que entrevistámos na 

qualidade de docente de desenho, expressa precisamente a opinião de que estes 

dois métodos se podem ver adequados a duas fases de projeto distintas: 

“A modelação, por exemplo: eu tenho um determinado terreno e tenho um deter-

minado programa para lá aplicar. Quando começo a investigar pelo desenho, mui-

to provavelmente vou modelar, i. e., vou pensando enquanto risco, vou projetando 

enquanto modelo progressivamente as massas e os volumes no espaço. Por outro 

lado, se eu tenho de resolver um problema de junção de rodapé com o pavimento 

(…) ou de um pormenor de teto falso com focos e tenho de determinar como é que 

o teto vai rematar à parede, se é com fresta se é de outro modo qualquer... Para 

pensar no encaixe (uma questão já mais próxima do projeto de execução) vou pre-

cisar de outro tipo de registo, vou precisar da clareza e precisão da linha caligráfica.” 

(entrevista em 9 Abril 2013 – ver Anexo C)

Um pouco mais à frente falaremos, também, nós, da qualidade dita caligráfica 

da linha. Mas adiantamos desde já que, ao propor-se descritiva, a linha adquire agora 

um pendor claramente analítico, passando a interessar-se prioritariamente pela iden-

tificação das partes que constituem o tema em estudo. A este desenho de cunho 

simultaneamente descritivo e analítico é frequente chamar-se também “desenho in-

formativo”, termo que vem enfatizar os requisitos de máxima objetividade e clareza 

com que pretende tratar a informação visual que capta e comunica.  

Entendemos que este desenho de natureza informativa cumpre um papel único 

e insubstituível na didática do desenho de observação, do qual decorre, por acrésci-

mo, o desenvolvimento de competências da maior relevância, no projetista. Outro 

dos “nossos” docentes entrevistados, o designer Pedro Silva, tece argumentos muito 

cautelosos (o termo nada tem de pejorativo, antes pelo contrário), mas também muito 

convictos acerca dos dividendos que se colhem do desenho de natureza informativa: 

“Posso considerar uma outra ressalva, embora tema que possa ser polémica no 

sentido de ser redutora. Isto, numa abordagem muito pouco teórica, mas, antes, 

extraída do feedback da prática do trabalho em aula: um designer precisa mui-
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to do desenho de observação de natureza informativa e menos do desenho ex-

pressivo...357  e isto porquê? Porque sobretudo, como o desenho é dado no 1º e 2º 

anos, i. e., numa fase muito inicial do percurso, a afinação da compreensão de 

determinados fenómenos, sobretudo estruturais, e de interação entre componentes 

funcionais, etc, pressupõe muito mais o recurso a um desenho de observação de 

caráter informativo... isto dito com aspas por todo o lado e com todos os pontos de 

interrogação possíveis e com todas as ressalvas e nunca como regra. Digo-o mais 

pela aprendizagem empírica, pela experiência de professor  e  por essa difícil tarefa 

que por vezes se impõe na definição de prioridades nas estruturas curriculares, face 

à falta de tempo de que nos estamos sempre a queixar. Nesse sentido, será – não 

mais importante – mas mais expedito reforçar a didática mais no sentido do re-

curso ao desenho de informação do que do recurso ao expressivo, isto com todas as 

injustiças que possa acarretar...” (entrevista em 16 Abril 2013)

De outras vezes, este desenho “descritivo” ou “ informativo” recebe, ainda, a de-

nominação alternativa de “desenho linear” ou “de contorno”,358 por referência (uma 

vez mais) àquele que prestou máximo contributo à sua difusão, de há setenta anos 

para cá – Kimon Nicolaïdes. Outra das docentes entrevistadas, a arquiteta Alexan-

dra Ai Quintas, corrobora com tudo o que tem vindo a ser dito, argumentando, 

também ela, a favor do desenvolvimento de exercícios de contorno linear, junto 

do futuro projetista:

357 Lembramos que também nós informámos o leitor da razão pela qual não integrámos neste estudo a 

abordagem ao desenho de observação pela via da expressão, no ponto 6.4. (mais precisamente na nota 

302 do capítulo 6.). 

358 Sendo sempre a linha a grande protagonista da construção dos contornos, a referida variação 

terminológica para esta modalidade de desenho tem a ver – na nossa opinião - com mera deslocação 

de ênfase.  

Figs. 89 a 91  Desenhos de alunos (fragmentos) Método da descrição - Mecanismos 
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359 Para consulta do texto integral de qualquer das referidas entrevistas consultar o Anexo C.

360 Apesar desse tipo de limitações, é frequente esta modalidade de desenho revelar-se muito compensa-

dora nas dimensões contemplativas e de prazer associadas ao desenho. “O desenho lento continua, para 

mim, a ser o método privilegiado no desenho de observação mesmo errando escalas e alinhamentos” – 

diz-nos um dos nossos projetistas inquiridos, arquiteto António Barquinha (ver resposta à pergunta 3. do 

Questionário, Anexo E). E citamos, ainda, um outro dos nossos inquiridos - Arquiteto João Caeiro - que 

fala assim da experiência propiciada pelo desenho de observação: “Viver o tempo devagar, a outro ritmo, 

prestar atenção ao que o rodeia, disfrutar dos detalhes.” (Sublinhados nossos em ambas as citações)

“Penso que o aluno ainda está muito agarrado ao objeto da observação e por isso 

eu acho importante insistir nas duas vertentes do Nicolaïdes, no desenho gestual 

e no desenho linear, de contorno. (…) Aquilo que estou sempre a dizer ao aluno 

é que desenhar é aprender a ver e que nós só vemos as coisas melhor quando 

as tentamos representar. Se, em termos tectónicos, uma peça está construída de 

uma determinada maneira, se é preciso compreender como funciona, por exem-

plo, um beirado - se é sobressaliente, como é que entra a telha... o aprender a ver 

estes elementos - que são estruturais - vai ajudar a um posterior saber resolver os 

aspetos técnicos do projeto.” (entrevista 29 Abril 2013)359

A REGRA DO PARTICULAR PARA O TODO

O desenho tem início num detalhe (rever fig. 85): o olhar elege um ponto nev-

rálgico (haverá exercícios para os quais qualquer ponto serve para arranque, outros 

recomendarão “o centro”, outros “o primeiro plano”...), fixa-se nele e analisa aquele 

detalhe em si mesmo e na relação que mantém com a vizinhança imediata. Não 

se dão “saltos” de qualquer espécie, cada detalhe é graficamente “costurado” com 

o seu vizinho. Evolui-se, portanto, por somatório de partes, é essa a regra ou lei. 

Por outro lado, dado que as relações de vizinhança, a partir do elemento inicial, se 

podem desdobrar pelas várias direções do espaço, pode dizer-se que o crescimento 

do desenho se processa, dentro da regra imposta, por irradiação. O discernimento 

analítico acerca do pormenor poderá, então, revelar-se máximo, mas algo terá fica-

do para trás: o mais provável é ter-se perdido o controlo sobre a proporção geral do 

modelo em estudo e o modo como ocupa o espaço360 (ver fig. 92).
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Os importantes princípios que se podem tecer acerca das relações entre todo 

e partes aclaram-se, quando se confrontam as experiências comandadas por este 

método, com as do anterior. Usando uma imagem que é já um lugar comum, di-

ríamos que a modelação atinge “a visão da floresta, mas sabe pouco de cada árvore”, 

enquanto que a descrição “vê cada árvore à lupa, mas perde o sentido da floresta”.

Em Edgar Morin (2002), é o princípio sistémico que integra e manobra com 

estas relações, um princípio que cremos ser tão diretamente transponível para o 

domínio do desenho. Trata-se de um 

“(…) princípio organizacional que liga o conhecimento das partes com o conheci-

mento do todo, segundo o vaivém indicado por Pascal: ‘tenho por impossível co-

nhecer as partes sem conhecer o todo, mas também conhecer o todo sem conhe-

cer particularmente as partes’. A ideia sistémica, que se opõe à ideia reducionista, 

é que o todo é mais do que a soma das partes. Do átomo à estrela, da bactéria ao 

homem e à sociedade. (…) Acrescentemos que o todo é igualmente menos que a 

soma das partes, cujas qualidades estão inibidas pela organização do conjunto.” 

(MORIN 2002:106)

Fig. 92  Relações todo/partes: maximamente atento ao detalhe, o executante veio, porém, a perder o sentido  
do todo; na verdade, entre a biqueira e o calcanhar do patim deveriam caber quatro rodas.
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A LINHA DE TIPO CALIGRÁFICO

A categoria de linha em que se apoia o mé-

todo descritivo é bem distinta da anterior. Ao de-

fini-la como “caligráfica”,361 pretendemos desta-

car, por um lado, a sua natureza límpida e precisa 

e, por outro, a sua vocação para desencadear per-

cursos algo labirínticos, servindo gestos, também 

eles, maioritariamente, de pequena amplitude. 

Destacamos, ainda, tal como o faz Goldstein a 

sua natureza tátil e rítmica, embora este autor 

seja o primeiro a alertar que o termo, aplicado 

ao desenho, corresponde a uma infinidade de ex-

pressões possíveis: “Se estudarmos continuamente 

os desenhos de artistas que enfatizam a atitude ca-

ligráfica, compreenderemos as suas possibilidades 

infinitas.”362 (GOLDSTEIN 1984:60)

Figs. 93 e 94  A linha de tipo “caligráfico”. Trabalhos de alunos: articulações livres entre texto e desenho,  
em torno da noção de linha caligráfica e do modo cego e não-cego de representar o tema da mão humana.

361 Caligrafia (do grego kalli, “escrita” + graphe, “beleza”): uma definição atual da prática caligráfica é “a 

arte de dar forma aos sinais de uma maneira harmoniosa e habilidosa” – Wikipédia, a enciclopédia livre.

362 T.L.: “Your continuing study of the drawings by artists who emphasize calligraphy will reveal the 

endless possibilities for such linear actions.” 
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A estas características acrescentamos outras precisões: no exercício que consi-

deramos constituir ponto-de-partida, a linha deverá assumir espessura e tom cons-

tantes. Teremos oportunidade de, mais adiante, compreender melhor as razões 

desta imposição metódica, mas adiantamos já que ela vem fomentar a dominância 

que aqui deverão assumir, uma vez mais, as questões analíticas sobre as expressivas. 

Não tendo que reagir a variações de importância visual (de claro-escuro ou outras), 

o executante tem menos problemas, em número, a resolver. Concentra-se exclusi-

vamente na leitura dos percursos estabelecidos pelos limites dos objetos, no espa-

ço, e passa a transferi-los, fazendo surgir no papel um conjunto monovalorizado de 

contornos internos e externos363 devidamente coordenados entre si (neste ponto, 

exige-se que as duas naturezas de contorno se desenvolvam a par e par, do interior 

da figura para o exterior e vice-versa, a fim de claramente favorecer – por via da 

variável sobreposição – a captação do sentido tridimensional da(s) forma(s), bem 

como das posições relativas que possam ocupar no espaço – figs. 95 e 96).

E não só: o sentido da massa, não sinónimo mas indissociável do de volume, 

resultará, também ele, de uma correta articulação entre o traçado dos contor-

nos internos e externos. Para nos situarmos, tomemos como ponto de partida a 

classificação de Massironi (1983:25-26): estamos perante uma situação em que, 1º -  

363 Adoptamos a taxonomia de Nicolaïdes(1997:12-13), mediante a qual os contornos externos, no seu 

conjunto, mais não tecem do que uma silhueta (assumidamente bidimensional) do tema, enquanto 

que os internos, associados aos externos, vêm suscitar, pelo simples mecanismo da sobreposição, 

impressões volumétricas.

Figs. 95 e 96  Contornos internos / externos. Desenho de aluno – completo e fragmento.



329

O
s 

m
ét

od
os

 e
m

 a
çã

o 
  C

A
PÍ

T
U

LO
 7

364 Massironi baseia-se nas análises levadas a cabo por dois psicólogos da teoria Gestalt, Rubin (1915) e 

Koffka (1935), sobre as características das figuras nas suas articulações com o fundo.

“o sinal adquire a função de contorno” e 2º - a figura resulta interior às delimitações 

desse contorno, tido como “sinal fechado”. Diz-nos então Massironi que: 

“decorre particularmente relevante o facto de – numa figura delimitada por um 

sinal fechado –esse sinal adquirir uma função unilateral, porque pertence sempre 

à figura e nunca ao fundo. Deste modo, o sinal abdica das suas características de 

objecto a favor do espaço que encerra.”364

Ora o que pretendemos precisar é que esse mesmo espaço encerrado é que 

adquire um valor de cheio ou um sentido de massa. O aluno aprende que há duas 

qualidades de “branco”, no papel (subentenda-se, claro, que estamos a trabalhar 

num suporte de cor branca): o branco aprisionado é corpo, é massa, é um cheio 

que possui peso e forma, e o branco exterior ao contorno é espaço tridimensio-

nal ilusório – e já não mero plano. Está nas suas mãos, uma vez mais, “modelar”  

(o termo ressurge deliberadamente) esses brancos, conferir-lhes a configuração e o 

peso adequados. Os conceitos são os mesmos do que os do método anterior, mas 

o modo de os equacionar e resolver é distinto.

Voltando à linha em si: tal como ocorre no discurso verbal escrito, mais pre-

cisamente, com a linha que usamos quando escrevemos manualmente, a linha ca-

ligráfica que irá construir estes desenhos deverá eliminar toda e qualquer tensão 

do seu “corpo”: os gestos que lhe dão origem, embora assumidamente lentos e 

minuciosos, deverão perseguir uma ideia de fluidez orgânica, procurar, acima de 

tudo, uma ductilidade, uma capacidade de se adaptarem aos diversos momentos 

da forma, mais rectos ou mais curvos, mais curtos ou mais longos, procurando 

obter, nisto, uma naturalidade progressiva. 

Anotemos, porém: este modo de ação revela-se pouco vocacionado para as 

linhas/os gestos longos – o controle direcional tende a falhar (fig. 97). Deparamos, 

pois, com um dos limites, claros, do método; por comparação com as linhas cali-

gráficas, as linhas diagramáticas às quais aludimos atrás, são bem mais eficazes a 

galgar grandes distâncias sem perder o equilíbrio. 
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PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA DIMENSÃO TÁCTIL

Novamente se impõe o estabelecimento de uma comparação entre o modo 

como age o método anterior e o presente método, num aspeto específico, que é, 

agora, o da relação visão/tacto.365

Lembremos que o psicólogo Sven Hesselgren, num estudo que destaca a im-

portância do sentido táctil no conhecimento do espaço, através dos objetos que 

o povoam, estabeleceu três dimensões tácteis: a primeira corresponde ao mero 

toque, ao contacto mais imediato e fugaz com o objeto; a segunda implica o ato de 

prender/suster/carregar com o objeto, que nos informa de imediato acerca do seu 

peso (as correções infinitesimais que realizam os nossos músculos, em forma de 

atividade cinestésica, para conservar o equilíbrio corporal, são o modo pelo qual 

registamos o peso – mesmo de um objeto pequeno); a terceira implica que per-

corramos “toda” a superfície do objeto, explorando-a (PORTER e GOODMAN 1990:6). 

Perante estas nuances, compreende-se que, sem se alhearem completamente das 

outras, o método da modelação explora dominantemente a segunda dimensão, e 

o da descrição, a terceira.

Fig. 97  Desenho de aluno (fragmento) – o bambeamento das longas curvas que supostamente delimitavam o 
pneu da bicicleta (e de outras…) evidencia uma das limitações do modo caligráfico. 

365 Esta indissociável ligação das impressões tácteis às visuais tem vindo a ser referida noutros momen-

tos do nosso trabalho, embora de modo mais aprofundado ao longo do capítulo 5.
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Variantes:

1. olhando/não olhando o papel

Se quisermos intensificar ao extremo a vivência da terceira dimensão táctil, po-

demos integrar uma recomendação metódica no sentido de olhar apenas-o-mode-

lo e não-olhar-de-todo-o-papel (figs. 98 e 99). Nicolaïdes (1997:9) descreve-o assim:

“Imagina que a ponta do lápis toca o modelo em vez do papel. Sem tirar os olhos 

do modelo (...), desloca o olhar lentamente e movimenta o lápis também lenta-

mente. (...) Alimenta a convicção de que a ponta do lápis toca efetivamente o 

modelo. Orienta-te mais pelo sentido do tacto do que pelo da vista.”366

Figs. 98 e 99  Contorno cego - Desenhos de alunos

366 T.L.: “Imagine that your pencil point is touching the model instead of the paper. Without taking 

your eyes off the model (...) move your eye slowly along the contour of the model and move the pencil 

slowly along the paper. (...) Be guided more by the sense of touch than by sight.” 

Se, pelo contrário, pretendermos que também as questões dimensionais e 

direcionais sejam vigiadas e aferidas, então damos “permissão” para olhar alter-

nadamente modelo e papel. Num exercício fundamentalmente empenhado em 

decifrar as componentes formais/funcionais de um objecto e suas  articulações, 

(os mecanismos, por exemplo, oferecem-se ricos para este tipo de examinação), 

no qual as relações de medida são importantes, terá de adoptar-se esta segunda 
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hipótese. Faremos aplicar, nesse caso, uma versão particularmente contida e disci-

plinada do método, se solicitarmos ao executante uma explicitação muito clara de 

acidentes e de ligações entre componentes, tais como reentrâncias, protuberân-

cias, perfis, encaixes, justaposições, etc (rever figs. 89 a 91).

2. maior/menor explicitação do detalhe

Para qualquer tema – natural ou artificial – deverá explicitar-se, na enuncia-

ção do método, o grau de pormenorização pretendido. Num extremo, poderá su-

gerir-se ao aluno que desenvolva uma descrição assumidamente “exaustiva”, apro-

ximando-se mesmo da saturação do desenho. A experiência, além de promover 

uma atenção máxima para o detalhe, descobrindo-o nas associações lógicas ma-

terial-formal-funcional, faz manobrar as relações entre utensílio, peso da linha, 

escala e grau de informação que fundamentam qualquer síntese gráfica (exempli-

ficando por via de uma situação extrema: um utensílio de bico espesso, criando 

uma linha pesada, atuando mediante uma pequena escala de representação... irá 

impor um elevado nível de síntese, no que respeita à informação visual que pode 

prestar). A problematização em torno destes aspetos poderá ser conduzida para 

a descoberta de um princípio basilar na observação/representação do real, que 

Gombrich367 nomeia de “the etc principle”: 

“Os pintores não podem capturar a totalidade de detalhes do objeto: há um nú-

mero finito de marcas que podem estabelecer-se na tela, mesmo que seja infinito 

o número de informações disponíveis. Quando os pintores querem traduzir, por 

exemplo, uma cabeça com cabelos, pintam uns quantos fios muito realisticamen-

te e deixam o resto meramente borrado.” 

367 Winner (1994:90-91) diz-nos que o historiador de arte E. H. Gombrich, na sua obra Arte e Ilusão 

(1960),aplicando os princípios construtivistas ao estudo da percepção de imagens, enfatiza a importân-

cia do mecanismo da “projeção”: o leitor é que “projeta” significados nas marcas gráficas e/ou plásticas, 

sem os quais não “reconheceria”, nelas, os objetos do mundo físico aos quais pretendem aludir. É o 

mecanismo da projeção que sustenta este “princípio do etc”. (WINNER, 12994:91)
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O leitor da imagem faz o resto, lê o efeito de modo unitário. “É como se os pintores 

pintassem uns quantos fios e depois dissessem ‘etc., etc.’”368 (Gombrich apud WINNER 1994:91)

Compreendemos então que o termo “etc” alude à informação que é veicula-

da de modo implícito. Transpondo-o para os desenhos descritivos que estamos 

a abordar: seja nas pregas, na textura ou no padrão minucioso de um tecido a 

representar, seja nas rugas infinitas de uma casca de noz, seja nas pegas de um 

alicate marcadas com uma amiudada e repetitiva trama de aderência (todos estes 

exemplos pretendem aludir à sobre-abundância de informação) o aluno depara 

com desafios de codificação: o que colocar, ao certo, no desenho (que quantidade 

de informação explicitar)? E como sintetizar, que códigos inventar, que possam co-

municar com eficácia o que está à sua frente? Normalmente, é por tentativa-erro 

que o equilíbrio entre explícito/implícito é atingido. 

3. hierarquização do traçado

Quase todos os tópicos que desdobrámos a propósito da hierarquização do 

traçado modelador não se vêem transpostos para o presente método. O traçado 

descritivo, nos moldes particulares em que este método opera, i. e., bloqueando, à 

partida, quaisquer variações no tom, na espessura e até na dinâmica da linha (tra-

balhando-a, diríamos, da maneira menos expressiva possível), prevê a manipulação 

de uma única variável - a do grau informativo – encaminhando-a especificamente 

para a enfatização do perto/longe ilusório.

Tal como temos vindo a assinalar, também aqui o método presente revela 

possuir “armas” diferentes das do anterior, na resolução de idênticos problemas. 

Aqui, o “princípio do etc”, de Gombrich, vai revelar-se fundamental, enquanto me-

canismo capaz de gerir a relação explícito/implícito. Assim, numa lógica simples, 

os temas de primeiro plano, no desenho, explicitam muitos detalhes, enquan-

to que os dos planos recessivos apostam no implícito (aplicam mais etceteras).  

Claro que, no intuito de favorecer impressões de profundidade, poderão associar-

368 T.L.: “Painters (...) cannot possibly capture all of the details of the object: there are only a finite 

number of marks that can be made on a canvas, but there is an infinite amount of information that 

painters are trying to depict. Thus, when painters are rendering a head of hair, for example, they paint 

in a few strands very realistically and leave the rest blurred. (...) It is as if the painters had painted a few 

strands and had then said ‘etc., etc.’” 
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-se, a este mecanismo, as usuais variáveis gráficas sobreposição, dimensão (dimi-

nuição progressiva do tamanho das figuras) e altura do campo. Seja como for, 

frisaríamos que as decisões a tomar neste tipo de exercícios nada têm de impulsivo 

e pouco de intuitivo: neste método assumidamente lento, as opções resultam de 

um processo experimental, sim, porém fortemente intelectualizado, i. e., filtrado 

pela crítica racional.

Fig. 100  Perto / longe. Deliberada e subtilmente, o sapato na posição posterior comporta menor grau de por-
menorização (em consonância com a ligeira diminuição do tamanho da representação), assim corroborando na 
sensação de profundidade ilusória. Desenho de aluno

Figs. 101 e 102  O “etc. principle”. No solo, a área não preenchida equivale à mais iluminada. Sabemos, porém, 
que é coberta pelo mesmo relvado das zonas em sombra. Diríamos, então, que os toques gráficos que sugerem relva 
– mais ou menos densificados entre si - se organizam segundo o “etc. principle” de Gombrich. Semelhante raciocínio 
poderíamos fazer do modo como é tratada a textura dos troncos das árvores, que é adequadamente desigual para 
planos mais e menos próximos do observador. Desenho de aluno – folha completa e detalhe.
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4. velocidade de ação

Acabámos de referir a natureza lenta da ação. Reafirmamo-la: os ditames ori-

ginais deste método determinam um modo de fazer particularmente ponderado 

e vagaroso. Porém, será do maior interesse, num segundo momento, depois do 

modo lento ter sido suficientemente praticado e assimilado, promover exercícios 

com redução mais ou menos drástica do tempo de ação. Num esforço adaptativo, 

a caligrafia “rebuscada” da linha muda (tal como ocorre no exercício da escrita 

verbal manual), descomprime-se, e o desafio passa a ser o de manter o reconhe-

cimento inequívoco do tema, decorrente de um discernimento entre essencial e 

supérfluo. Da “exaustão” informativa passamos então à síntese, por oposição (aqui, 

servimo-nos dos trabalhos, tanto escritos como desenhados, do poeta e pintor 

austríaco Egon Schiele para exemplificar as últimas afirmações – figs. 103 a 106).

Fig. 103  EGON SCHIELE. Carta de Schiele a Hermann Hegel, 1911 – folha completa e fragmento. 

(Egon Schiele – Poems and Letters 1910-1912, 2008:85)

Fig. 104  EGON SCHIELE. Notas pessoais do autor, 1912 – folha completa e fragmento.

(Egon Schiele – Poems and Letters 1910-1912, 2008:124)
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Acreditamos que o treino em torno da descrição lenta e minuciosa terá im-

pedido o olhar fugidio, a simplificação gratuita e, ao invés, terá promovido uma 

atenção “sem fugas”, terá incrementado um saber ver analítico. A estas caracterís-

ticas, temo-las como pré-aquisições essenciais á construção de um pensamento de 

síntese que posteriormente (ou alternadamente) visamos.

O factor tempo não mais é do que uma variável mas diríamos que é das variá-

veis que acarreta com consequências mais profundas... Aqui, estamos perante uma 

síntese de raiz descritiva e processada em moldes exclusivamente lineares mas, na 

medida em que a “boa” síntese se traduz numa capacidade tão essencial no ato 

da projetação, muitas outras modalidades devem ser praticadas, impulsionando 

competências de descriminação, de agilização e de economia de meios.369

Fig. 105  EGON SCHIELE. Autoretrato - Capa da 
publicação Weekly Die Aktion, 1916 (fragmento).

(Egon Schiele – Poems and Letters 1910-1912, 2008:128)

Fig. 106  EGON SCHIELE. 
Retrato de Arthur Roessler, 1912 (fragmento).

(Egon Schiele – Poems and Letters 1910-1912, 2008:130)

369 A capacidade de sintetização gráfica, tanto ao nível da captação da informação do real visivo, quer da 

comunicação de ideias visuais foi largamente referida pelos “nossos” projetistas inquiridos, como sendo 

uma das competências mais importantes a incrementar ao longo da sua formação escolar (ver Anexo E)
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IDENTIFICANDO UM PENSAMENTO DESCRITIVO 

NOS ESQUISSOS DOS PROJETISTAS

Aplicada com ponderada vagarosidade ou, pelo contrário, com impetuosa velo-

cidade, a linha de contorno surge como uma constante recursiva nos discursos con-

ceptuais de arquitetos e designers, assumindo uma infinidade de comportamentos e 

expressões que de modo algum poderíamos sistematizar e comprovar aqui. 

Exemplifiquemos minimamente essa diversidade por via de algumas situações 

de certo modo tipificáveis e generalizáveis:

Figs. 107 e 108  MICHAEL GRAVES. Assentos: Folha de esquissos – completa e fragmento.

(Michael Graves – Designermonographien, 1994:43)

Figs. 109 e 110  OSCAR NIEMEYER. 
Esquissos reportados à Residência Meyer, Canoas, Rio de Janeiro (1953) – folha completa e fragmento. (LACY, 1995:168)

Em Michael Graves (figs. 107 e 108) é comum vê-la límpida e pausada, fre-

quentemente fragmentada ao mudar de direcção, oferecendo-nos uma descrição 

das componentes formais do objeto totalmente livre de ambiguidades… de tal 

modo que este dir-se-ia nascer já “consumado”, sem processo de equacionamento.
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Se saltarmos, um pouco por contraste, para a linhas de Oscar Niemeyer (figs. 

109 e 110) deparamos com todo outro ambiente de imagem: predomina a conti-

nuidade, a fluência, a organicidade, a sensualidade – para usar o termo que este 

arquiteto assumia sem reservas. A economia dos meios discursivos é tal, que os 

contornos internos são dispensados ao máximo, fazendo com que algumas massas 

adoptem o comportamento de silhuetas.

No vasto mundo das representações desenhadas pela mão de Siza Vieira, no 

qual a observação mantém um diálogo permanente com a invenção, as oscilações 

comportamentais da linha são inúmeras. No croquis que apresentamos, ela assume 

a sua habitual clareza analítica, revelando igual à-vontade na resolução das maiores e 

menores escalas: folhas como a da fig. 111, entrosando diferentes vistas e diferentes 

graus de pormenorização são, como todos sabemos, assaz correntes neste projetista.

Uma vez que se nos impõe encurtar caminho, terminaríamos com uma situa-

ção em que a linha assume, na mão de um mesmo projetista e num mesmo pro-

jeto, várias das cambiantes que temos vindo a assinalar a respeito do método da 

DESCRIÇÃO. A cada fase, cada linha: é sempre esta, na sua potencial elasticidade/

Figs. 111 e 112  . SIZA VIEIRA. 
Esquissos referentes ao Centro Meteorológico, Barcelona, 1992 – folha completa e fragmento.  (LACY, 1995:215)
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Figs. 113 e 118  . DAVID CHILDS, Columbus Center, New York (1989).  (LACY, 1995:50-53)

mutabilidade (da mais precisa, fragmentada e estática à mais envolvente, contínua 

e dinâmica) que “torna transparentes”370 as inúmeras interrogações que vão emer-

gindo ao longo do processo (figs. 113 a 118).

370 A expressão surge num escrito do arquiteto italiano Vittorio Gregotti (nasc. 1927), no qual este se 

refere aos esquissos de Siza Vieira: “O desenho não é, para Siza, uma linguagem autónoma. Trata-se de 

tirar as medidas, de fixar as hierarquias internas do lugar que se observa, dos desejos que ele suscita, 

das tensões que induz, trata-se de aprender a ver as interrogações, a torná-las transparentes, e pene-

tráveis.” (Gregotti, “O Outro” in SIZA, Álvaro, Imaginar a evidência, Edições 70, Lda., Lisboa, 1998, p. 9) 

(sublinhados nossos)
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7.2.3. Modelação / Descrição - os dois métodos articulados por sobreposição

IDENTIFICANDO TAL SOBREPOSIÇÃO NOS ESQUISSOS DOS PROJETISTAS

A potencial complementaridade destes dois métodos pode suscitar um ter-

ceiro método, daí derivando um exercício de representação desenvolvido em duas 

fases distintas ou, se quisermos, um desenho que nasce duas vezes: num primei-

ro momento e com um primeiro instrumento, equacionam-se os problemas que 

identificámos atrás como constituindo as grandes vocações da modelação (di-

mensionamento e posicionamento da(s) figura(s) no fundo, aferição progressiva 

das localizações relativas e das proporções, interiorização/enfatização da condição 

tridimensional dos objetos), fazendo emergir do papel uma forma de expressão 

genérica, vaga e de tom suavizado – e a modelação fica por aqui. Num segundo 

momento, mediante um riscador mais rígido, preferencialmente escuro mas pou-

co espesso, fazem-se emergir limites límpidos, a partir da base nebulosa: uma linha 

caligráfica percorre, então, recortes e descreve detalhes, tratando de explicitar ple-

namente aquilo que antes fora inibido (figs. 119 e 120). 

Equacionamento, indagação, ensaio flexível de vias, lapsos, recuos, (re)afirma-

ções e, finalmente, decisão final – já que a “fria” linha caligráfica vem pôr fim à 

deambulação. Neste modo “misto” assiste-se a um processo, se não “completo”, 

pelo menos “rematado”; será, aliás, esse o motivo pelo qual revela ser bastante 

comum, entre artistas e projetistas. Se já nos desenhos de Rietveld, apresentados 

atrás (figs. 76 e 77), o pudemos ver, passamos agora a dar particular destaque ao 

esquisso que mostra a figura 121:

Figs. 119 e 120  . LEONARDO DA VINCI. “Estrela-de-Belém” – dois fragmentos do estudo para a Madona das 
Rochas (também dita Virgem dos Rochedos), executado por volta de 1483. (BOUSSEL, s/ data:157)
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O desenho diz respeito a um projeto na área da cerâmica (a chamada série 

“Copypaste”), resultante da colaboração entre uma firma de arquitetos, a MVRDV, 

e um designer, Vincent de Rijk, ambos de Roterdão. Os modelos de argila, ainda em 

estado molhado e mole, são colocados numa caixa de tamanho assumidamente 

insuficiente, ao lado e em cima umas das outras, segundo ângulos diversos. Por 

compressão, todas as formas passam a influenciar-se umas às outras, numa relação 

causa-efeito que Ramakers (1998:36) sintetiza através da frase “Form creates anti-

-form”. A equipa integra o projeto numa ideia de metamorfose, mais precisamente, 

de transformação serial de formas desenvolvida de modo assumidamente metódi-

co e sistemático. Ramakers observa que os métodos (sublinhamos o termo usado 

no original) de MVRDV e de De Rijk são reminiscentes dos do designer gráfico 

Bruce Mau, para o desenvolvimento de tipos de letra: 

“Com ajustes mínimos, ele consegue que os diferentes tipos evoluam uns dos ou-

tros. (...) Isto, na convicção de que as formas não são permanentes, estão em con-

tínua transformação. Aqui, design significa manter um processo em movimento.” 

(RAMAKERS 1998:34-35)

Repare-se agora no esquisso correspondente – também ele um processo em mo-

vimento, uma imagem de metamorfose. Claramente se compreende que a transforma-

ção/evolução gráfica se processou em dois momentos: recorrendo às terminologias que 

temos vindo a usar, diríamos que se desenvolveu primeiro um traçado “modelador”, 

difuso e dúctil (como se fora o estádio inicial, mole, do barro), e que foi sobre este que 

veio firmar-se a linha “caligráfica”, precisando os limites das formas e dimensionando as 

espessuras do material (como se fora o processo de 

cozedura e fixação, final, da  forma cerâmica). 

Assinalamos: métodos do projeto e métodos 

do desenho, ainda que agindo cada qual no seu 

domínio próprio, associam-se, aqui, claramente, 

num mesmo princípio gerador, numa mesma filo-

sofia e num só fito.

Fig. 121  Esquisso referente à série “Copypaste” (1995), no qual podemos reconhecer  
procedimentos gráficos associáveis à MODELAÇÃO e à DESCRIÇÃO. (RAMAKERS 1998:34)
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7.3. NO LIMIAR DO METODIZAR - O GESTURE DRAWING

Entendemos que não poderia ser omitido o gesture drawing. Num deliberado 

efeito de surpresa (visto que não o anunciamos previamente) avançamos agora 

com esta abordagem peculiar à observação/representação do real, que merece 

um breve preâmbulo:

Sem dúvida que, em contexto escolar, os métodos são inventados com o fito 

de organizar a experiência da observação desenhada e, mesmo, de rentabilizar a 

aprendizagem dessa experiência (quanto mais não seja, perante as imposições im-

piedosas dos calendários escolares). Porém (já por demais o afirmámos), jamais 

conseguem cobrir a totalidade dessa experiência: cada sujeito se apropria a seu 

modo dos ditames metódicos, o que significa que sempre encontra, neles, inúme-

ros espaços de folga onde “respira” por si mesmo – ensaiando traçar “isto” primeiro 

do que “aquilo”, subtraindo ou enfatizando “isto” em vez de “aquilo”, acelerando 

aqui, travando acolá, suspendendo, recomeçando, enviesando... 

Viramo-nos, agora, para uma modalidade de exercício no qual os espaços de 

folga se vêem significativamente alargados (o que não torna o exercício mais fácil, 

muito pelo contrário). Na verdade, viramo-nos agora para um exercício que é bem 

menos susceptível de metodização; em certo sentido e a vários níveis, entra mes-

mo em ruptura para com os modos interventivos dos dois anteriores; assumimos, 

até, que integrá-lo na metodologia de problem-solving seria forçado, na medida em 

que os problemas em jogo não convidam à subdivisão em sub-problemas ou, se-

quer, à elencagem de parâmetros, operações ou variáveis.371 Estas características, 

porém, é que reforçam a importância do seu papel junto do projetista em forma-

ção, e não o contrário, como se poderia supor.372

371 O mesmo pensamos relativamente às chamadas “sínteses expressivas”. Constituindo abordagens, 

a nosso ver, inescapáveis à formação básica em desenho, revelam-se, porém, bem menos propícias à 

metodização. Explicámos este ponto de vista, ao leitor, no ponto 6.4. do capítulo 6, nota 302.

372 Vejamos como um dos elementos do grupo de foco (ver capítulo11) que fizemos reunir se pronun-

cia acerca disto mesmo: “Enquanto os métodos da Modelação e da Descrição se ligam diretamente à 

observação, alvejam a representação propriamente dita, o Gesture tem mais a ver com a observação-

-do-pensamento…e determina um universo muito mais complicado!” Segundo a visão do arquiteto 

Miguel Mira, é precisamente nessa característica que o Gesture drawing tende, acima de qualquer outro 

exercício, para o desenho prospetivo. “No âmbito da ação projetual, o gesto pode potenciar esse aspeto, 

trazer essa consequência imediata”.
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O “gesture drawing”,373 usando palavras como “atitude”, “ação”, “movimento” 

para expressar as prioridades em causa, esforça-se por obter, do executante, a sua 

reação mais básica e mais instintiva ao tema em estudo... paradoxalmente uma 

reação só possível de acontecer depois de significativo treino.

Falar na sucessão-das-ações,374 em “gesture drawing”,  não tem sentido, ao 

contrário do que ocorre com os dois métodos anteriormente descritos, porque, 

por um lado, a ação deve ser o mais instantânea possível e, por outro, porque não 

existe regra pré-estabelecida – cada executante ordena o seu próprio caminho. 

Procedimentos? Existem, inequivocamente, porém, expressam-se mais pela negati-

va (no sentido de combater hábitos enraizados pela cultura) do que pela positiva. 

Conteúdos? Claro que estes exercícios comportam, sim, conteúdos - conteúdos 

por sinal ricos e complexos, de assimilação nada óbvia. Ensaiemos abordá-los: 

Da descrição dos procedimentos, feita por Nicolaïdes (1997:14-20), transcrevemos 

as ideias de que o “pensar” deve, aqui, dar lugar ao “sentir”, de que o lápis deve poder 

“vaguear”, de que a forma “não importa”, as superfícies igualmente não devem obcecar-

-nos e os limites não são para ser seguidos e muito menos transcritos em contornos. 

373 O termo associa-se a conceitos como “gesto”, “atitude”, “ação”, “movimento”. Este desenho pretende 

traduzir a “postura corporal” de um modelo vivo, animal ou humano, ou o “expressão no espaço” de uma 

coisa ou de uma ação. A dificuldade em encontrar uma expressão, na língua portuguesa, que sintetize 

estas pretensões de modo eficaz, leva-nos a optar por não fazer a tradução e, antes, usar o termo original.

374 Reportamo-nos, uma vez mais, à sistematização feita atrás, segundo a qual a adopção de um méto-

do sempre comporta  a) a sucessão das ações, b) o conteúdo das ações e c) a definição de procedimen-

tos específicos (MOREIRA 1994:44).

Fig. 122  KIMON NICOLAÏDES, Desenho de aluno. (NICOLAÏDES, 1997:15)
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Pela afirmativa, surge, então, todo outro rol de ideias: o “gesture” é “insubstancial” e 

“intangível”; há que entender o modelo como uma “unidade de energia” e repô-la numa 

ação gráfica também ela de sentido fortemente unitário; há, pois, que captar a energia 

que é inerente à pose de qualquer modelo vivo ou à “expressão” que possui qualquer 

objecto inanimado, no espaço, e compreender que o gesto, no desenho, equivale ao 

“cimento” agregador dos vários elementos que possam compor o modelo. No caso de 

objetos inanimados, Nicolaïdes passa a “animá-los”, diríamos, ao sugerir-nos que obser-

vemos “o que é que eles estão a fazer” e/ou “aquilo que nos dizem”. Se isto parece pouco 

claro (não tem qualquer sentido repetir aqui extensamente os vastos e eficazes escla-

recimentos que o autor nos presta), já o exemplo que nos oferece o autor não o será:

“Podemos pensar o ‘gesture’ como o caráter da ação. Tomemos dois vasos: um é 

alto e gracioso, outro é gordo e atarracado. São tão diferentes, de caráter, quanto 

o podem ser duas pessoas. As similitudes em que a nossa linguagem verbal é tão 

rica podem frequente e apropriadamente sintetizar o caráter visual de uma coisa 

ou de uma ação. Dizemos que nos sentimos ‘moles como um pano’ ou  que ele se 

sentou ‘tão hirto e fechado como um jogador de poker.’” (1997:29)375

Assim encontramos as chaves que nos levam ao encontro do caráter visual de 

cada tema e ao reconhecimento da sua expressão geral no espaço. 

Segundo Goldstein (1984) a construção deste desenho de grande vitalidade e 

imediatismo  assenta na empatia,376 por um lado,  e na sensibilidade cinestésica, 

por outro. Esta última traduz-se numa capacidade de “ identificar, pelos sentidos, as 

múltiplas tensões, movimentos e pesos que se vêem combinados na coisa observada.” 

(1984:2).377 Goldstein assinala, ainda, que esta capacidade não é apenas essencial 

ao desenho de observação mas também ao desenho de concepção dos projetistas:  

375 T.L.: “We may think of gesture as the character of the action. Look at two vases – one tall and gra-

ceful, the other fat and squat. They are as different in character as two people might be. The similis in 

which our language is rich of ten aptly summarize the character of an action or a thing. We say that we 

felt ‘as limp as a dishrag’, that he sat ‘as stiff as a poker’”. 

376 T.L.: “Empathy – the ability to feel with a person, place or thing – is needed to give expressive mea-

ning to our drawings.” 

377 T.L.: “Such empathic responses result from our kinetic sensibilities – our ability to identify through 

our senses the many tensions, movements and weights among the things we observe.” 
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o “gesture drawing” é muitas vezes reconhecível nos esquissos projetuais, como um 

íntegro “condensado” de intenções ou um “diagrama” que expressa a inteligência 

emocional do projetista. Goldstein exemplifica estas afirmações através da arqui-

tetura: antes da construção de uma peça de arquitetura, existe - lembra-nos - o 

diagrama do projeto e, ainda antes deste, existe a “ ideia”, uma “atitude sentida [pelo 

arquiteto] acerca de certas formas e espaços, e da sua escala, localização, textura e 

material susceptíveis de corresponder à sua ordem expressiva.”378

378 T.L.: “Before the construction, there is always the design – the blue print. (...) Even before the 

blueprint, there was the architect’s idea: a felt attitude about certain forms and spaces, and about their 

scale, location, texture and material as capable of conveying an expressive order.” 

379 Claro que, mesmo aqui, se podem constatar diferenças subtis nas velocidades, pressões, vibrações 

das “escritas” gráficas de uns para outros, associadas às diferentes opções de sintetização tomadas por 

cada executante (durante a representação de uma mesma folha de plátano, por exemplo, à mesma 

escala e mediante o uso de um mesmo instrumento, um aluno poderá, ainda assim, optar por desenhar 

vinte nervuras principais e secundárias, e outro por representar apenas doze; um deles marcará deter-

Fig. 123  Gesture drawing – dois desenhos de aluno no diário gráfico

Observando os resultados gráficos que se obtêm (e isto só será “uma coisa boa” 

nos níveis propedêuticos da aprendizagem do desenho), os exercícios de observa-

ção apoiados no método da “modelação” ou da “descrição”, quando praticados 

por um determinado grupo-turma, tendem a causar significativa uniformidade de 

resultados – uma consequência não só esperada como controlada (note-se que 

a “descrição” se revela ainda mais uniforme/mais impessoal do que a modelação: 

aquela linha em monovalor, ao serviço de uma captação analítica dos detalhes não 

permite muitos espaços de folga).379 Quando chegamos ao gesture, isto inverte-
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-se... mesmo se se fomentar à-partida o uso exclusivo ou dominante da linha, cada 

escrita linear será, ainda assim, igual a si própria.380 Desaparecem por completo 

os indícios de regra e/ou mimetismo, a diversidade é imensa: dentro das únicas 

recomendações prestadas –a da velocidade e a da continuidade - surgem linhas 

enroladas, espiraladas, esticadas, tensas, ou mistas de tudo isso, itinerários impre-

visíveis, densidades oscilantes, ênfases livres... num agregado gráfico que, por ser 

concebido como um desenho no espaço e não no plano, frequentemente lembra 

os “desenhos de luz” de Picasso.381

Devemos ressaltar que, desses registos, 

costuma sobressair uma ideia de “unidade” e, 

por outro lado, emanar um tom afirmativo, 

uma determinação, uma convicção marcantes 

– Goldstein (1984:10) identifica neles qualidades 

de “resoluta autoridade”, “economia” e “persuasão” 

essenciais a qualquer bom desenho. 

Temos vindo a reportar-nos ao desenho de 

observação. Parece-nos, porém,  interessante, 

relevar desde já que as adjetivações que acabá-

mos de referir dir-se-iam atingir máxima expres-

são e impacto nalguns esquissos conceptuais.  

O croquis de Mollino, ou o de Piranesi, que 

aqui repomos (figs. 124 e 125) atestam – cada 

minados momentos das correspondentes espessuras com dois traços, o outro com um só; um marcará 

as variações direcionais de cada nervura mais amiúde, outro menos amiúde mas com uma expressão 

mais angulosa, etc. Claro que toda e qualquer destas opções pode ser alvo de racionalização crítica… se 

houver tempo e paciência para tal.)

380 Igual a si própria, na medida em que decorre de um leque de opções maximamente aberto. A pin-

tora Susana Campos, como elemento integrante do grupo de foco que fizemos reunir (ver capítulo 11) 

faz ver que, para o principiante, a dificuldade do exercício decorre precisamente dessa sua característi-

ca: “Podemos atuar por eixos, por secções ou por outra via qualquer… depende daquilo que se impõe, 

a cada instante, a partir do objeto… e isso é que é difícil para um aluno de 1º ano, porque não existe 

propriamente um modelo a seguir.”

381 Desenhos figurativos que Picasso realizou “no ar”, no interior de um quarto escuro, com uma 

lanterna. O fotógrafo albano-americano Gjon Mili captou, em 1929, trinta dessas imagens, que foram 

publicadas na revista LIFE em Janeiro de 1950.

Fig. 124  CARLO MOLLINO.  
Candeeiro para a Miller House – esquisso, 1936.  
(FERRARI e FERRARI 2006:72) 
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um na sua expressão própria - aquela “resoluta autoridade” de modo marcante.  

Apresentamos, ainda, mais adiante, vários outros esquissos de projetistas (figs. 130 

a 138), todos eles sintomáticos de elevadíssimas capacidades de síntese, associadas 

a níveis ímpares de envolvimento pessoal e de convicção interior.

Nisto reside o principal motivo pelo qual defendemos a prática do “gesture 

drawing” junto do projetista em formação. Integrado no conjunto de métodos de-

senvolvido pela disciplina, constitui, em simultâneo, uma estratégia de ruptura para 

com eles: de repente, o aluno age “sem rede”, 

desbrava sozinho o caminho a tomar pela linha 

gráfica, numa interiorização realmente pessoal 

dos conteúdos em causa.

Vemos ainda interesse em referir que o 

gesture drawing surge também com frequência 

numa circunstância peculiar da observação de-

senhada (mais comum nos arquitetos): a do re-

conhecimento do local de intervenção. Falamos, 

portanto, de um desenho de observação do exis-

tente e não de concepção, desenvolvido talvez 

no sketchbook, muitas vezes com máxima bre-

vidade e subjetividade, testemunhando, porém, 

grande determinação, pragmatismo e eficácia 

na concretização do propósito que o mobiliza - 

captação de linhas de força e/ou dos contrastes 

em presença, como estrangulamentos ou dilatações do espaço; massas vegetais/

massas edificadas; dominâncias e variações direccionais;  elementos estáticos/di-

nâmicos; e tantos outros possíveis. Cada um a seu modo, as imagens que apresen-

tamos, de Frederico George (fig. 128) e de Siza Vieira (Fig. 129) são disto exemplo.

Fig. 125  GIOVANNI PIRANESI. Candela-
bro - esquisso, 1740-50. (Giovanni Battista 
Piranesi - Drawings in the Pierpont Morgan 
Library, New York, 1978:85)
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Fig. 127  Desenhos de alunos: Gesture elaborado a lápis (domina a linha)

Fig. 126  Desenhos de alunos: Gesture elaborado a pincel (domina a mancha)

Fig. 128  FREDERICO GEORGE. Croquis de análise do território para o Centro Governamental de Lisboa, s/ data.

(Ver Pelo Desenho – Frederico George, 1993:170)
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Fig. 129  ÁLVARO SIZA VIEIRA. Estudo do espaço público – Plano para a expansão de Macau, 1983-1984.

In Álvaro Siza, Imaginar a Evidência, Edições 70, lisboa, 1998, p. 94.
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IDENTIFICANDO O “GESTURE DRAWING” NOS ESQUISSOS DOS PROJETISTAS

Cada fase, cada desenho: temos vindo a assinalar que cada fase de cada pro-

jeto corresponde a exercícios de problematização específicos, determinando o re-

curso a meios e modos de representação de máximo ajuste para com eles. 

Assim se verifica no caso que apresentamos, de Frank Gehry (figs. 130  e 131): 

a maquete, por um lado, o esquisso manual, por outro e, por outro lado ainda, os 

desenhos computorizados (que faltam aqui) constituem três diferentes formatos, 

todos eles eficazes e determinantes (e nunca mutuamente excludentes) para equa-

cionar um mesmo problema. No croquis, o movimento da linha dir-se-ia repetir 

o ágil movimento da mente, tratando as características gerais do tema de modo 

interrelacionado e coeso; relações de forma, proporção e articulação espacial são 

pensadas de uma só vez.

Situamos os desenhos de Piranesi na mesma problematização – diferentes re-

cursos para diferentes finalidades projetuais. No primeiro registo apresentado (fig. 

132), supostamente associado a uma fase inicial do projeto, predomina o monó-

logo (o arquiteto pensa de si para si); no segundo (fig. 133), o diálogo (o arquiteto 

explicita os detalhes ao artífice que virá a concretizá-los em talha). É obviamente 

no primeiro registo que reconhecemos o gesture drawing: mente e gestos conci-

liam-se num todo dinâmico, numa operação de sintetização formal que exalta os 

componentes ornamentais mais por via sugestiva do que efetiva.

Fig. 130 e 131  FRANK GEHRY. 

Maquete e esquisso para o Peter G. Lewis Building, Ohio, 1987. (SALE e BETTI, 2008:27)
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Fig. 132  GIOVANNI PIRANESI. 
Projeto para monumento de parede com coroas ducais e papais –esquisso conceptual (todo e fragmento).

(Giovanni Battista Piranesi - Drawings in the Pierpont Morgan Library, 1978:94 e 96)

Fig. 133  GIOVANNI PIRANESI. 
Projeto de moldura para espelho oval – desenho de execução (todo e fragmento).

(Giovanni Battista Piranesi - Drawings in the Pierpont Morgan Library, 1978:94 e 96)

Os exemplos não teriam fim. A nossa amostragem é, pois, imperativamente 

restrita. Fechamos o tópico com mais algumas situações onde o gestural drawing 

concretiza um importante “primeiro passo” do projeto, mais não sendo do que 

um perspicaz pensamento inicial,382 um fluido anotamento definidor de planos, 

volumes e sua organização no espaço (figs. 134 a 138).

382 O valor intrínseco destes desenhos, no rol de atributos que temos vindo a referir, é tal que – ironica-

mente – já se prestou à fraude. Ouçamos dois testemunhos a respeito:

O testemunho de Gerd Neuman: “O que mais surpreende é o facto de terem sobrevivido tantos primei-

ros croquis arquitetónicos! Não é suspeito? Quantos deles serão realmente autênticos e quantos serão 
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Figs. 134 e 135  COOP HIMMELBLAU.  
Esquisso para o Skyline project, Hamburgo, 1985 (todo e fragmento) (LACY, 1995:59) 

Figs. 136 e 137  FERNANDO CONDUTO.  
Desenho e escultura para a Universidade do Algarve, Faro, 1992. (Conduto, 2000:194-195)

Fig. 138  JEAN NOUVEL.  
Desenho para o concurso da Bibliothèque de France, Paris, 1989.  (LACY, 1995:170)
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IDENTIFICANDO UM “MIX” INDIFERENCIADO 

NAS ESCRITAS GRÁFICAS DOS PROJETISTAS – UMA BREVE NOTA

Nada do que fizemos até aqui deve ser visto como uma rotulação rígida e 

forçada. Desde o primeiro momento que alertámos o leitor para o fato de que, 

quando nos referimos a um esquisso de um projetista não podemos jamais dizer 

que se trata – hipoteticamente – de um desenho de modelação ou de descrição; 

tomamos, quando muito, a liberdade de lhe detetar um conjunto de “sintomas” 

que, na sua grafia, denunciam uma “génese” modeladora ou descritiva…

Sem nos contradizermos e sem que isso retire validade a tudo aquilo que foi já 

exposto, fazemos agora questão de reafirmar a precariedade destas denominações, 

quando aplicadas ao terreno movediço da ação projetual (já que, bem pelo contrá-

rio, defendemos a sua clareza e firmeza no espaço laboratorial do ensino), pondo 

em evidência a rica combinação de modos de fazer de que se serve um arquiteto 

ou designer ao pensar através do lápis. Na verdade, olhando para muitos desses 

desenhos, é literalmente impossível afirmar que se descreve, ali, pelos contornos ou 

que se modela, acolá, segundo uma linha “impecavelmente” contínua ou, ainda, que 

além se procede, “de fio a pavio”, a uma síntese puramente gestual da expressão 

assumida pelo objeto no espaço… Muito pela inversa: olhar um esquisso é como 

que ouvir “uma fala” não-catalogável - as “misturas”, as “incoerências” (meramente 

aparentes, muitas delas) e as “ambiguidades” imperam, combinando-se num modo 

que tanto tem de profundamente subjetivo como de altamente adequado e eficaz.  

feitos à posteriori? Não existem rumores acerca do grande desenhador Mendelsohn, de que aquela sua 

espontaneidade seria, afinal, um post festum? Deveremos, então, vê-lo como um fabricante de interesse 

ou como uma mera vítima dos fabricantes de interesse?” (T.L., apud LAPUERTA 1997:110).  

O testemunho da arquiteta Alexandra Quintas, na entrevista facultada à investigadora, em 29 abril 

2013: “A aproximação gestual, penso, é muito mais próxima do esquisso, e é importante conseguir 

fazer um esquisso rápido, pensar rápido e também ‘vender’ rapidamente uma ideia... A propósito desta 

importância: uma coisa que fiquei a saber, num outro dia, é que há ateliers, no estrangeiro, que estão 

a chamar pessoal nosso, pessoal que desenha bem, para lhes fazer esquissos après la lettre, ou seja: o 

projeto já está feito, mas querem que lhes façam os esquissos para poderem exibir como se fosse a pri-

meira ideia... o que é subverter todo o processo! Há uma ex-aluna nossa, muito boa a desenhar, que foi 

contratada para fazer os esquissos après la lettre! Portanto, se os nossos alunos forem bons a desenhar, 

têm esse mercado (risos). Mas é inacreditável!” (Ver Anexo C)
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7.4. SUMÁRIO

O desenho pode servir para formar muitas atitudes inteletuais diferentes. 

(MONEO apud ROBBINS 1997:249)

As palavras de Rafael Moneo podem ver-se aplicadas ao vasto domínio do dese-

nho em geral, bem como a qualquer um dos seus infindos subdomínios que queira-

mos estudar. Trazemo-las até nós, até este nosso espaço restrito que ocupa o desenho 

de observação em contexto formativo, para frisar que também cada método – tal 

como acabámos de ver -  canaliza o inteleto para prioridades específicas e por 

essa via o vai conformando. Para isso, conta com dois fatores da maior relevância: o 

da maleabilidade intrínseca ao desenho e o da maleabilidade intrínseca à palavra. 

Tanto a concepção de um método como a sua aplicação prática devem con-

vocar as máximas capacidades da inteligência e da sensibilidade, a fim de malea-

bilizar as palavras, junto de quem as diz e junto de quem as ouve - para que elas 

não constituam perímetros fechados sobre si próprios e antes se traduzam numa 

poderosa energia de cariz interrogativo e efeito crítico.383

Fig. 139  BALKRISHNA DOSHI, 
Projeto para o Estúdio do próprio, Ahmedabad, Índia, 1980. 
Deveremos reconhecer num traçado como este uma síntese “descritiva” pela linha que contorna os limites internos 
e externos dos volumes através de uma “caligrafia” algo acelerada, chegando  a oferecer momentos sintetizados pelo 
modus do “gesture drawing”? Ou deveremos reconhecer, antes uma “modelação” com propósitos de envolvência - 
nem sempre contínua - que se compatibiliza com pontuais preenchimentos que parecem anunciar o uso de tramas 
sem, porém,  chegar-a-sê-lo? Ou…? (LACY, 1995:65)

383 Uma vez mais (ver Capítulo 4), reiteramos o poder da palavra, no mesmo sentido em que o fazem 

René Huyghe e Juan José Molina: “Mas que utilizar senão palavras, para destruir o falso prestígio das 

palavras? Que utilizar senão ideias, para nelas abrir as brechas por onde circularão o ar e a vista?” (Huy-

ghe, 1994:10) Incontornável, a palavra surge mesmo como “chave”, em Molina, porque “por um lado, 

aumenta o campo do nomeável e, por outro, delimita aquilo de que é possível falar.” (MOLINA 1995:43)
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Ao longo de todo este capítulo, visámos evidenciar, perante o leitor, essa ma-

leabilização e essa energia – na salvaguarda de que tal maleabilização é feita a  par-

tir de uma firme estrutura de ideias. Tentámos dar a ver que cada método, firme 

ferramenta do pensar, dinamiza um continuum pergunta-resposta-pergunta que, 

no limite, sempre empurra para modos de ação complementares e/ou alternati-

vos; na mudança de um método para outro, assiste-se à dúctil inversão de lógicas, 

leis e operações, assentes, todas elas, em noções fundamentais ao léxico-base de 

um projetista em formação. Essa dinâmica de pensamento e de ação, reveladora 

das suficiências e insuficiências de cada método, vai favorecer o entendimento do 

desenho de observação como instrumento eminentemente crítico no desejo de 

reconhecimento e de transformação do mundo.

Por outro lado, ao abordarmos os três distintos modos de fazer - descritivo, 

modelador ou gestual – pudemos, uma e outra vez, relevar o modesto estatuto 

que lhes cabe. Cada método é mero artifício da didática, assume viver no ter-

ritório restrito da pedagogia, mas importa reconhecer que tem origem e al-

cance fora dele: “origem”, porque busca ensinamento, referência e inspiração nos 

artistas e/ou projetistas de reconhecido mérito, que a história vem consagrando384 

nos seus modos próprios de interrogar o mundo; “alcance”, porque ambiciona ser 

trampolim, conta com a apropriação pessoal e única de cada um que adopte ex-

perimentá-lo e, por essa via, aspira à renovação, atualização e aplicação nas mais 

diversas situações do mundo profissional. 

Detalhar extensamente estes três modos de ação permitiu-nos, ainda, com-

provar argumentos feitos em anteriores capítulos, em torno da ideia de que 

os métodos da observação desenhada claramente afastam o aluno da repre-

sentação realista.385 Tivemos oportunidade de compreender que o imperativo 

384 Por essa via, o método contribui também para o aumento de referências que passam a integrar a 

cultura artística do formando. Repomos aqui as observações feitas por um dos projetistas inquiridos: “A 

[questionada] pertinência [dos métodos] prende-se com o estudo de diferentes métodos de comunicar 

a realidade observada, de modo a que o aluno desenvolva o seu próprio método / linguagem, funda-

mentado pelo estudo de métodos / linguagens eficazes e universalmente consagradas (visto terem por 

base artistas referenciais neste campo). Assim, quanto maior a abrangência de métodos, maior o campo 

de experimentação e o conhecimento, formando uma base cognitiva e cultural mais sólida.” (Arquiteto 

André Tavares) (Ver Anexo E, resposta à pergunta 3 do Questionário)

385 O capítulo 5 trabalha extensamente esta problemática. Destacamos os pontos 5.5.2. e 5.6.3.
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que os mobiliza é de toda outra ordem: levar o aluno a pensar projetualmente 

acerca dos problemas levantados, digam estes respeito a constituintes morfológi-

cos e/ou funcionais, num caso, ou à compreensão e comunicação da massa e/ou 

da estrutura, no outro… Assim:

Desencadeando operações básicas, cada rol de procedimentos, cada sua 

nuance, permitiu a (deliberada) simplificação dos muitos problemas que, a cada 

passo, se vão colocando ao observador. Resta ressaltar que a “basicidade” de tais 

processos (ou a “elementaridade” que aparenta cada desenho resultante) são ab-

solutamente necessárias e convenientes aos objetivos da formação pelo desenho, 

em projeto. Queremos com isto dizer que é precisamente por essa via que a cons-

trução manual/mental de cada desenho de observação partilha claramente dos 

mesmos processos físicos e reflexivos (também eles aparentemente “primários” ou, 

mesmo, “toscos”) dos esquissos dos projetistas. Tanto para os primeiros, como para 

os segundos, um tratamento por hipótese extenso e realista, constituiria obstáculo 

– e não melhoramento – para as suas determinações e procuras fundamentais.386

É um lugar comum dizer-se que os esquissos dos projetistas, isentos que são de 

qualquer espécie de roupagens ou camuflagens,  estão como que em estado “nu”, não 

mentem - “O croquis é um texto de verdade”, afirmara o arquiteto Peter Eisenman.387 

O mesmo defendemos para o exercício de desenho, na observação. "Simples 

na forma mas complexo nas intenções",388 cada exercício de desenho dispensa  rou-

pagens, livra-se de sobrecargas, persegue a construção de um texto de verdade.

386 Aproximámo-nos de uma reflexão de Paul Feyerabend (1991:177-184) a respeito dos equívocos da 

atitude “realista”, quando aborda a questão do “Progresso nas Artes”. O modo como este autor relati-

viza a qualidade “primitiva” dos estilos não-realistas, ao longo da História da Arte, traz importantes di-

videndos à presente análise. Citamo-lo ainda, afirmando que esse seu exercício de relativização “recebe 

o apoio da psicologia da percepção, que revela que a informação transmitida por uma representação 

naturalista de um objeto é sobrecarregada por redundâncias que interferem na tentativa de compreen-

der a sua estrutura.” (1991:179-80)

387 Citado por Daniel Herbert (HERBERT 1993:33)

388 Assim nos dizia o Professor Fernando Conduto, nas reuniões de coordenação do Desenho (Curso de 

Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa, de 1987 a 2007).
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8.1. INTRODUÇÃO

Desenvolvendo uma experiência de índole prática junto de vários grupos de alu-

nos, encetamos a fase empírica da investigação em curso, com base no seguinte 

conjunto de ferramentas:

8.2. Questões mobilizadoras da experiência

8.3. Objetivos 

8.4. Diagrama da experiência

8.5. O elemento desencadeante

8.6. Organização prática da parte experimental

 8.6.1. O enunciado 

 8.6.2. Grupos de amostra e de controle

 8.6.3. Constituição dos grupos em termos esquemáticos

8.7. Interpretação crítica dos resultados

 8.7.1. A tabela dos nove itens

 8.7.2. Interpretando a tabela, grupo a grupo

 8.7.3. Balanço final

8.8. Fatores críticos da parte experimental

8.9. Sumário 

8.10. Referências bibliográficas
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8.2. QUESTÕES MOBILIZADORAS DA EXPERIÊNCIA

“Entre o acto perceptivo e o acto criador  não há um abismo.”

(MARINA 1995:34)

Usamos as palavras de Marina como inspiradoras da presente experiência, 

que pretende trabalhar as relações de ordem cognitiva que podem ocorrer en-

tre a observação e a projetação, ambas tidas como atividades que fazem uso do 

desenho. A questão de índole genérica que aqui colocamos é: entre o desenho de 

observação – representando objetos existentes no mundo concreto – e o desenho 

de concepção - representando objetos inventados no mundo mental – que pontes 

podemos erguer, eventualmente “vencendo o abismo” que Marina refere? 

A quasi-experiência concebida pretende pesquisar se as competências adqui-

ridas em torno da observação desenhada, treinada nas aulas, vêm a ser posterior-

mente transferidas, pelos mesmos alunos, para o esquissar projetual, trazendo-lhe 

reconhecível benefício. Extrapolamos, assim, do exercício de representar-por-ob-

servação para o de representar-em-abstrato. 

Mais concretamente: visamos detetar se os exercícios de representação de 

modelos (pequenos contentores cilíndricos, caixas cúbicas e paralelepipédicas), 

orientados pelas metodologias aplicadas pela docente-investigadora, ao longo do 

2º semestre de aulas, capacitaram o aluno para representar eficazmente formas 

da mesma natureza num exercício de tipo conceptual, já sem qualquer recurso à 

observação e em regime de autonomia, assinalando no próprio traçado mais valias 

claramente identificáveis. 

Focando-nos no método de desenho que cremos como mais apropriado, para 

um ensaio desta natureza, o chamado método da modelação,389 a questão de ín-

dole específica que passamos a formular é:

Terá o método da modelação, treinado nas sessões de aula de Desenho,  contri-

buído para conferir precisão e destreza - tanto manual quanto mental - ao traçado 

projetual do aluno (também dito “esquisso conceptual”)?

389 Quaisquer outros métodos poderiam ser testados, desde que o enunciado de exercício a conceber 

se ajustasse adequadamente às suas leis. Quanto a este método específico – modelação -  lembramos o 

leitor que aquilo que escrevemos acerca dele, explicitando as regras e os procedimentos que determina, 

extensamente apoiado por imagens, pode ser lido no capítulo 7 do nosso documento.
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A experiência ver-se-á enriquecida pelo facto de uma mesma proposta de 

exercício vir a ser colocada perante outros grupos-turma que desconhecem a pro-

fessora-investigadora e as suas metodologias de trabalho. Recorreremos, ainda, ao 

mecanismo do briefing - para metade destes grupos. Prevemos que os desenhos 

obtidos nos permitirão observar vias alternativas na resolução do problema colo-

cado e levar-nos a relativizar a eficácia do método em causa, em moldes significa-

tivamente mais completos e objetivos. 

8.3. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS: 

› Trabalhar relações de ordem cognitiva entre a prática da observação dese-

nhada  e a prática do esquissar conceptual/projetual. 

› Questionar se os métodos da observação desenhada se podem revelar estruturan-

tes para o exercício do esquisso, tido este como uma competência essencial do projetista.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Para o grupo-turma da docente-investigadora:

› Avaliar a capacidade dos alunos em transferir, autonomamente, as com-

petências adquiridas em observação desenhada, para um exercício de natureza 

conceptual/projetual.

› Avaliar, a partir da verificação anterior, os níveis de eficácia do método da 

“modelação” abordado ao longo do segundo semestre letivo.

Para os restantes grupos-turma:

› Verificar se é possível comunicar eficazmente, por via de um briefing, um deter-

minado conjunto de instruções metódicas e obter imediata adesão experimental a elas.

› Avaliar (pela observação dos resultados gráficos obtidos) o modo mais ou 

menos positivo como tais instruções afetam o modo de pensar e fazer.

› Identificar as diferenças de resultados entre os grupos, contextualizá-las  

e conduzi-las para uma reflexão final  em torno da nossa  hipótese de investigação.
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Os macro domínios do desenho, por um lado, e do projeto, por outro, te-

cendo entre si relações efetivas mas nada simples ou óbvias, constituem, como se 

sabe, o pano de fundo permanente da presente investigação. As setas a tracejado, 

de duplo sentido, entre os dois círculos, pretendem aludir à natureza “subtil” de 

tais relações, termo de modo algum sinónimo de “frágil”.

No vasto domínio do desenho cabem “infinitas” modalidades de desenho 

(simbolizadas pelas setas que divergem para múltiplas direções do saber). A seta 

que desce verticalmente aponta a modalidade específica de desenho que aqui es-

tudamos: o desenho de observação e – uma vez que o situamos no campo do 

ensino - as inerentes metodologias de suporte.

8.4. DIAGRAMA DA EXPERIÊNCIA

Desenho
de Observação

e Metodologias
de Suporte

Desenho
Conceptual

(esquiços de trabalho)

Fig. 140  Diagrama da experiência
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Questionemos: que relações cognitivas concretas vai este desenho de obser-

vação estabelecer com o grande domínio do projeto? Uma vez mais, afirmamos 

como não sendo relações evidentes e de fácil ou imediata leitura, e relembramos 

que será precisamente este mesmo facto que justifica o desenvolvimento de tra-

balhos de investigação como o nosso, procurando trazer à luz  toda uma densa 

problemática de contornos (estimulantemente) obscuros. 

Assim, um grande arco (também de expressão tracejada e de duplo sentido, 

adoptando o critério já explicitado atrás) faz alusão a tais relações, na sua comple-

xidade, pretendendo antes do mais evidenciar que muito fica “de fora” desta nossa 

particular quasi-experiência - o que é sinónimo de afirmar que a prática da ob-

servação desenhada acarreta com múltiplas mais-valias, junto do projeto, que não 

se esgotam no “bem esquissar”. Esta competência específica - a de fazer bom uso 

do esquisso projetual - surge aqui representada por um novo círculo mediador,  

intitulado de desenho conceptual.

Recuemos um pouco: como sabemos, a modalidade de desenho manual de 

que se serve, comummente, um projetista em ação, é um desenho de natureza con-

ceptual, também dito “esquisso de trabalho”. Entre o desenho de observação  e 

este desenho conceptual, por um lado, e entre este e o projeto, por outro, o dia-

grama coloca, então sim, setas de ligação evidente.390 A presente quasi-experiência, 

como já se terá percebido,  situa-se no eixo que estas setas assinalam, ao propor-se 

trabalhar as relações entre os três círculos que assim resultam interligados.

No momento dos esquissos conceptuais, o desenho de observação terá 

ficado para trás, naturalmente. E é precisamente nessa posição que o fitamos. Con-

victos de que, enquanto experiência escolar, ele cobre, de facto, a retaguarda do 

projetista, tentamos identificar as competências herdadas do treino em desenho 

de observação; tentamos compreender  que memória viva, atuante e consequente 

terá resultado das vivências da observação desenhada. 

390 Optámos por não colocar, entre os três referidos círculos, setas de duplo sentido, embora, em rigor 

e no geral, as relações a considerar entre eles sejam sempre de influência mútua (os capítulos 5 e 6 do 

nosso trabalho tratam de o demonstrar). É que, no episódio concreto desta quasi-experiência, a ques-

tão cronológica revelava-se significativa: as aulas de desenho, vividas antes do episódio, confeririam, 

supostamente, ao projetista,  competências úteis à projetação.
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8.5. O ELEMENTO DESENCADEANTE

Tomemos a folha dos esquissos (Figs. 141 e 142) reportados à Winton Guest House, 

Wayzata, Minnesota, 1983, de Frank Gehry e vejamos o que ela nos mostra:

Registos incompletos, instáveis, cambiantes... exatamente como convém que 

sejam. Com recurso a uma linha contínua e elástica, Gehry configura e reconfigura 

os diversos volumes, testa-os em morfologias, proporções e pesos diferenciados, 

ao mesmo tempo que ensaia trocar-lhes as posições relativas. Afirmação e inter-

rogação alternam-se, ao longo do espaço do papel, multiplicando registos, numa 

atitude de significativa persistência. A própria linha insiste mais nuns pontos do 

que noutros, ali se desdobrando, i. e.,  acamando itinerários nos limites que neces-

sita ver enfatizados. 

Seis volumes rodam em torno da torre central, procurando ajustar-se num 

todo unitário. Sabemos, pelo próprio autor, que a peça assume ter sido equacio-

nada em termos fundamentalmente escultóricos; e que tal escultura terá retirado 

inspiração das naturezas mortas (Fig. 143 e 144) que tão exaustivamente trabalhou 

o pintor italiano Giorgio Morandi (Bolonha, 1890-1964): 

Figs. 141 e 142  Esquissos de Frank Gehry (imagem completa e fragmentos) (LACY, 1995:81)
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Fig. 143  Naturezas mortas de Giorgio Morandi

[Consult. mai. 2011] Disponível em: https://i.ytimg.com/
vi/gqbZUaUtQx0/mqdefault.jpg

Fig. 145  Folha do diário gráfico de Gehry

[Consult. mai. 2011] Disponível em: http://www.flickr.
com/photos/alikhurshid/2553745769/in/photostream/

Fig. 144  Naturezas mortas de Giorgio Morandi

[Consult. mai. 2011] Disponível em: http://fotos.sapo.pt/
eyz67fRGSeFbYzSaEUEE/340x255

Fig. 146  Maqueta para a Winton Guest House

[Consult. mai. 2011] Disponível em: http://www.theci-
tyreview.com/gehgug30.gif

“Quando descobri a pintura de Giorgio Morandi, fiquei louco, porque Morandi de-

senhava garrafas que me surgiam como edifícios mono-compartimentados391 e 

criava cidades de garrafas. Gostei disso.”392

De entre muitas outras que referenciam este projeto, apresentamos aqui duas 

imagens de acompanhamento às afirmações de Gehry: a página de um diário grá-

fico do arquiteto, na qual ensaia a representação de sólidos geométricos e ostenta 

óbvios raciocínios de somatório entre eles (Fig. 145) e, ainda, a maquete constituí-

da por sólidos de madeira fisicamente independentes uns dos outros mas espacial-

mente articulados entre si (Fig. 146). 

391 Gehry assume ter ainda adoptado, para este projeto, o conceito de one-room building de Philip Johnson.

392 T.L.: “When I discovered the pictures of Giorgio Morandi, I just went nuts because Morandi was drawing 

bottles which were essentially one-room buildings and creating villages of bottles. I liked that.” (Gehry, citado 

por Barbara Isenberg numa entrevista para o seu livro de 2009, Conversations with Frank Gehry). [Consult. 

mai. 2011] Disponível em: www.stthomas.edu/arthistory/gehrywinton/
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Destacamos: estes elementos bi e tridimensionais integram, no seu todo, a 

ferramenta processual de um mesmo projeto; um projeto que vê fundir num só 

pensamento - salientamos ainda - os quatro domínios do desenho, da pintura, da 

escultura e da arquitetura.  

Acresce informar o leitor de que projetámos e comentámos em aula (num 

momento teorico-prático do 2º semestre do ano letivo 2011-2012) este conjunto 

de elementos, junto dos alunos que aqui chamamos de amostra i.393 Frisemos 

então que a densa rede de descobertas e de interrogações que tal momento pôde 

despoletar em torno da relação processo/projeto veio a constituir uma amálgama 

de substrato à nossa atual experiência. Dessa amálgama, a folha dos esquissos (aci-

ma reposta na fig. 141), a partir da qual podemos tecer variadíssimas pontes com 

as “nossas” ideias do método da modelação,394 pode ser hoje apontada como o 

efetivo “elemento desencadeante” da quasi-experiência que aqui nos ocupa.

Elemento desencadeante que, junto dos alunos, jamais pretende gerar imi-

tação395 mas motivação – pela  curiosidade, pela informação, pela compreensão.

393 Este grupo-turma possui um estatuto peculiar, dentro da experiência, como adiante se explica. 

394 E não só: estes desenhos, na sua riqueza potencial, poderiam igualmente ver-se canalizados (por 

uma hipótese, entre outras) para as ideias que encoraja o Gesture drawing (ver capítulo 7.3.). Não deve-

mos ver nisto contradição ou incompatibilidade mas, uma vez mais, uma prova acerca da parcialidade 

de visão que representa qualquer método, que a todo o momento assumimos e lembramos.

395 O problema com a imitação das imagens e/ou autores de referência constitui uma preocupação 

pertinente,  à qual fazemos alusão por diversas vezes, ao longo do nosso trabalho. Sugerimos, a propósi-

to, a leitura do ponto 7.2. (mais concretamente da nota 327. do capítulo 7.) 
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8.6. ORGANIZAÇÃO PRÁTICA DA PARTE EXPERIMENTAL

8.6.1. O enunciado

Um mesmo enunciado de exercício (ver Anexo A) foi concebido expressamente para 

o efeito e depois fornecido (impresso em papel)  a seis diferentes grupos-turma. 

8.6.2. Grupos e amostra e de controle

A quasi-experiência com alunos decorreu em duas fases distintas, i. e., em duas 

diferentes datas, com significativo tempo de intervalo entre elas. A primeira de-

correu entre Maio e Junho de 2012, no final do respetivo ano letivo; os resultados 

obtidos foram desde logo analisados e participados no 2º Relatório Semestral, en-

tregue em Julho de 2012. Porém, aquando do nosso 3º Ponto de Situação, em 8 

de Fevereiro de 2013, entendeu o júri que, perante a) o escasso número de alunos 

que, no momento, constituíam as quatro turmas envolvidas e b) o fato de todas 

elas se reportarem a Cursos de Arquitetura, a experiência ganharia mais represen-

tatividade e consistência se fosse de novo ensaiada, desta feita junto de alunos de 

1º ano de Design. Uma segunda fase foi, assim, implementada, já no ano letivo de 

2012-2013, mais concretamente em Março de 2013.

Passemos a relatar esses dois momentos, nomeados como 1ª e 2ª fases.

1ª Fase – Quatro grupos de alunos: 

Dois dos grupos provêm do Curso de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada 

de Lisboa, os outros dois da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa.

Os alunos de uma das turmas do Curso de Arquitetura e Artes da Universidade 

Lusíada de Lisboa (a turma A), que tiveram a investigadora como sua professora de 

Desenho ao longo de dois semestres letivos (daí o estatuto peculiar que possuem, 

relativamente aos restantes, ao qual se referiu, atrás, a nota 393.), constituiu o grupo 

de amostra i. Ao longo de todo o ano letivo 2011-2012, as disciplinas de Introdução 

ao Desenho (1º semestre) e de Desenho de Observação (2º semestre) incrementaram, 

junto destes alunos, a prática da observação desenhada, apoiada pelas metodologias 

que a professora-investigadora quer ver agora questionadas. Estes alunos foram en-

volvidos num processo assumidamente alfabetizante na área do desenho de obser-
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vação, tendo sido, naturalmente, “marcados” pela visão e pelo discurso da docente. 

Tendo trabalhado, ao longo do ano, todo um conjunto de princípios metodológicos 

orientadores de modos de ver e de fazer respeitantes à representação de modelos, 

atestaram níveis de consecução globalmente positivos, na disciplina.

A presente experiência, embora não inteiramente alheia a estes resultados, 

persegue toda outra avaliação. O exercício surgiu, para estes alunos, como uma 

experiência inteiramente “nova” por não consistir em observação de modelos, em-

bora com vínculo ao “velho” método da modelação, já exercitado por todos eles. 

Foi-lhes facultado um tempo de 60 a 90 minutos para a elaboração da resposta.

Quanto aos restantes grupos: a investigadora entrou em contacto com outros 

docentes de desenho. Deu-lhes a conhecer os propósitos da quasi-experiência e 

indagou acerca da hipótese dos docentes disponibilizarem o tempo e o espaço de 

uma sua aula para levar a cabo a experiência junto de alunos “desconhecidos”. Nos 

casos em que tal foi possível, a investigadora compareceu nos espaços das salas 

de aula, dentro dos respetivos horários das turmas e pôs em prática o exercício 

planeado. Criaram-se, porém, duas situações distintas:

1. Um dos grupos, originário da FA – UTL (a turma E), foi igualmente consi-

derado “de amostra” – grupo de amostra ii – embora numa acepção diferente 

daquela que referimos acima, dado que estes alunos conheceram a docente-inves-

tigadora pela primeira vez no próprio dia da experiência. Porém, ao contrário do 

que ocorreu com os grupos de mero controle, estes alunos receberam instruções 

prévias (briefing): foi-lhes explicitado o conceito de “modelação” e exemplificada a 

sua aplicação por via da amostragem de imagens desenhadas, após o que lhes foi 

então sugerido que ensaiassem aplicá-lo no exercício que iriam executar de segui-

da. Para todos estes estudantes, foi, no entanto, a primeira vez que experimenta-

ram “modelar” nos nossos moldes. Neste caso, a exposição por parte da professora 

demorou 45 minutos, e a elaboração das respostas 60 a 90 minutos, durante os 

quais a professora não interferiu na ação gráfica propriamente dita, limitando-se a 

responder com brevidade a uma ou outra dúvida.

A fim de minorar inibições de qualquer espécie, a investigadora propôs a estes 

alunos que respondessem no anonimato e procurou estabelecer um “clima” de 

trabalho de seriedade e empenhamento, mas descontraído.
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2. Os dois grupos restantes funcionaram como “de controle” – controle i 

e ii. Após uma breve apresentação aos alunos, a investigadora procedeu à leitura 

do enunciado, em voz alta, procurando sanar dúvidas de interpretação, ocupando 

para tal cerca de 15 minutos. Sem mais, logo desencadeou o arranque prático do 

exercício, disponibilizando 60 a 90 minutos para os estudantes trabalharem na 

resposta ao pedido. Mais radicalmente ainda do que no caso referido em 1., a pro-

fessora não interferiu de todo no desempenho dos alunos, deixando que cada um 

fosse de encontro ao pedido conforme melhor entendesse.

Também nestes dois casos os alunos tiveram direito ao anonimato.

2ª Fase – Dois grupos de alunos:

Os dois grupos pertencem ao 1º ano do Curso de Design da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, e atuaram connosco durante o 

tempo de uma aula gentilmente cedido pelos respetivos docentes. As duas turmas 

foram, no momento, divididas a meio, a fim de se constituírem em Grupo de 

amostra iii e gupo de controle iii, qualquer deles comportando igual número 

de alunos da turma A, por um lado, e da turma B, por outro, escolhidos aleato-

riamente. A docente-investigadora procedeu a uma breve apresentação conjunta, 

contextualizando a experiência, por um lado, e lendo o enunciado comum, por 

outro, passando-se depois à divisão física dos dois grupos, que se instalaram em 

espaços separados. Procedeu-se como na fase anterior:

O grupo de controle iii não recebeu mais quaisquer esclarecimentos, desen-

volvendo autonomamente os seus croquis de resposta ao pedido. Ao invés, ao grupo 

de amostra iii foi feito um briefing: foi-lhes explicado o conceito de “modelação-pe-

la-linha”, apresentadas imagens exemplificativas (desenhos de alunos de outros con-

textos) e identificados os quatro recursos gráficos, inerentes ao método396, que dese-

javelmente deveriam experimentar – ainda que pela primeira vez, como era o caso.

Também aqui se usou de anonimato. Os tempos despendidos, não tendo sido 

medidos rigidamente, foram semelhantes aos da fase 1.

396 Explicitamo-los mais adiante, no ponto 8.7.1.
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8.6.3. CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS EM TERMOS ESQUEMÁTICOS

GRUPO DE AMOSTRA I

Turma A, do 1º ano do Curso de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada 

de Lisboa. 

Participaram 16 alunos.  

Idades: entre os 19 e os 21 anos.

Sexo: 9 do sexo masculino e 7 do sexo feminino.

Data da experiência: 8 de Maio de 2012.

GRUPO DE AMOSTRA II

Turma E, do 1º ano do Curso de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura  

da Universidade Técnica de Lisboa.

Participaram 9 alunos.

Idades: entre os 19 e os 20 anos.

Sexo: 5 do sexo masculino e 4 do sexo feminino.

Data da experiência: 29 de Maio de 2012.

GRUPO DE AMOSTRA III

Turmas  A e B, do 1º ano do Curso de Design da FA UTL. 

Participaram 12 alunos.  

Idades: entre os  18 e os  21 anos.

Sexo: 4 do sexo masculino e 8 do sexo feminino.

Data da experiência: 26 de Março de 2013.

GRUPO DE CONTROLE I 

Turma B, do 1º ano do Curso de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada 

de Lisboa. 

Participaram 13 alunos.

Idades: entre 19 e 21 anos 

Sexo: 7 do sexo masculino e 6 do sexo feminino.

Data da experiência: 3 de Maio de 2012
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GRUPO DE CONTROLE II

Turma C, do 1º ano do Curso de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura  

da Universidade Técnica de Lisboa.

Participaram 20 alunos.

Idades: entre os 19 e os 22 anos.

Sexo: 12 do sexo masculino e 8 do sexo feminino.

Data da experiência: 6 de Junho de 2012

GRUPO DE CONTROLE III

Turmas  A e B, do 1º ano do Curso de Design da FA UTL. 

Participaram 15 alunos.   

Idades: entre os  18 e os  21 anos.

Sexo: 5 do sexo masculino e 10 do sexo feminino.

Data da experiência: 26 de Março de 2013.

8.7. INTERPRETAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS

8.7.1. A tabela dos nove itens:

As margens de incerteza que acompanham este momento interpretativo, sendo 

incontornáveis, não são, porém, impeditivas de que avancemos um olhar analítico 

sobre os resultados da experiência, desde que evitemos, a todo o custo, cair num 

esquematismo excessivo, empobrecedor e deformante. Por outro lado, julgamos 

que uma apreciação excessivamente vaga e genérica, dos resultados, também não 

permitiria desenvolver de modo realmente consequente o questionamento neces-

sário à própria investigação. 

O fato de termos previamente estabelecido objetivos gerais e específicos para 

este exercício permite-nos identificar os itens mais pertinentes para conduzir a 

análise. Assim, colocámo-los à cabeça de um quadro de leitura, em número de 

nove, dos quais apenas três pronunciam uma avaliação. Os outros seis são meras 

constatações. Preenchemos uma tabela para cada grupo-turma, na qual cada alu-

no (identificado simplesmente por um número que lhe foi atribuído aleatoriamen-
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te) é situado numa linha, cruzada com os nove itens. Decidimos atribuir um único 

valor à resposta de cada aluno, qualquer que fosse o número de páginas entregue.

Os nove itens:

› As duas primeiras colunas tomam nota da livre opção do aluno a respeito 

da escala do objeto – escala da mão ou escala arquitetónica.

› A terceira coluna aprecia o grau de domínio que o aluno demonstra em 

torno da perspetiva, qualquer que seja a modalidade por ele escolhida, das axo-

nométricas à cónica. Tratando-se de meros esquissos, não perseguindo grandes 

níveis de precisão e rigor a este respeito, limitámos a avaliação deste tópico a três 

escalões de ordem qualitativa: bom, médio ou fraco.  

› Seguem-se quatro colunas respeitantes, todas elas, aos recursos gráficos 

que entendemos como sendo inerentes ao método da modelação-pela-linha e que 

aluno terá – ou não – utilizado: 

· O recurso à continuidade da linha. É nossa convicção, já expressa atrás397, 

que esta característica pode fomentar um “pensar pelo todo”, combatendo uma 

visão por somatório, bem como propiciar fluência gestual e,  numa relação mais ou 

menos direta, fluência de pensamento. 

· O recurso às “falsas transparências”, permitindo-nos traçar os limites não 

visíveis mas inteligíveis dos objetos, bem como outras linhas de natureza au-

xiliar, as ditas “estruturantes” e/ou “diagramáticas”, prioritariamente comprome-

tidas com a avaliação de medidas (largura, comprimento, profundidade) e com 

generalidades estruturais e direcionais. 

· O recurso à hierarquização do traçado, permitindo distinguir linha-do-visí-

vel/linha-do-inteligível, linha errada/linha corrigida e, ainda, estabelecer eventuais  

ênfases no perto/longe. 

· O recurso à autocorreção, em termos explícitos e efetivos, que se traduz 

numa  capacidade em identificar o lapso ou erro e em persistir na sua correção, tor-

nando visível, no traçado, a progresso do raciocínio, do menos para o mais correto.

397 Referimo-nos, uma vez mais,  ao texto desenvolvido a respeito do método da modelação, capítulo 7 

desta tese.
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› A oitava coluna observa a destreza gestual do aluno. Dando conta da maior ou 

menor fluência, homogeneidade, coerência, equilíbrio da “escrita” gráfica, bem como 

dos níveis de flexibilidade/rigidez da gestualidade  (a rigidez associada a focos de que-

bra e de tensão visíveis no traçado), a oitava coluna passa a expressar uma avaliação 

destes aspetos, de novo segundo os parâmetros de bom, médio ou fraco.

› A nona coluna atenta na capacidade decisória, observa o jogo formal e com-

positivo que o executante se vai auto-propondo. Observa, em suma, os vários pro-

jetos em projeto, ao longo de cada página preenchida, porém sem o fito de os 

classificar enquanto projetos. O que é avaliado, isso sim, é a capacidade de diversifi-

cação, no fazer do aluno, maleabilizando as proporções dos sólidos/as articulações 

entre eles; bem como a capacidade do executante se auto-desafiar para agregações 

menos óbvias, envolvendo manobras mais complexas e ousadas (como romper com 

a ortogonalidade estrita e ensaiar intersecções, por exemplo). Depois da destreza da 

mão, avaliamos, assim, a destreza da mente perante o problema colocado.

8.7.2. Interpretando a tabela, grupo a grupo:

Procedemos agora a uma leitura dos dados recolhidos nas tabelas. Tal leitura ver-

-se-á acompanhada de algumas figuras que, junto do leitor, procurarão esclarecer 

incisiva e concisamente, as apreciações feitas.398

Acresce dizer que tais figuras tanto podem dar destaque a situações de eficá-

cia como do contrário. Para aquilo que aqui nos importa, a identificação e carac-

terização das “patologias” é tanto ou mais significativa quanto o reconhecimento 

das soluções mais qualificadas – já que, em boa parte, é em torno da problemática 

do erro, do seu reconhecimento e hipóteses de correção, que erguemos as estru-

turas metodológicas do ensino do desenho, quaisquer que elas sejam.

398 Alertamos para o facto de que tais figuras, reduzidas em número e por vezes fragmentadas, não 

dispensam o leitor de tomar um contacto mais directo e mais abrangente com outras representa-

ções elaboradas pelos diferentes alunos, que disponibilizamos no Apêndice A. Mais esclarecemos que, 

perante o elevado número de registos obtidos (2-3 folhas de registos, por aluno, multiplicadas pelos 6 

grupos-turma), optámos por digitalizar um número de seis respostas/seis alunos, por turma. Mediante 

essa criteriosa selecção, procurámos garantir que o leitor possa associar cada página de desenhos à 

avaliação patente nas tabelas e aperceber-se dos critérios-tipo que lhes estão subjacentes.
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O grupo respondeu, de modo geral, dentro dos níveis de consecução expec-

táveis, fazendo aplicar, no traçado, a maioria dos recursos gráficos com os quais 

estava já familiarizado.  No entanto, a este respeito, é possível detetar um escalo-

namento: os recursos de que os alunos se apropriaram mais e melhor (o seu uso 

tornou-se como que “natural”) foram o da continuidade e o das linhas auxiliares.  

Segue-se-lhes o da hierarquização, aqui maioritariamente utilizada para distinguir 

linha visível de linha inteligível. O menos utilizado de todos foi o da autocorreção, 

o que não será de admirar, pois é também o mais exigente, se for tido numa acep-

ção genuína, não confundível com o repisamento gratuito do traçado; desta ação 

“desajeitada” e gratuita, essencialmente redundante, causando excesso de peso e 

falta de precisão, desta sim,  o principiante tende a fazer “uso e abuso”, confundin-

do “insistência” com “persistência”, e mera “reafirmação” com “revisão autocrítica”.  

Os alunos nº 1 (Fig. 148), 2, 3 e 8 exemplificam de modo particularmente inequívo-

co a primeira situação relatada, e os alunos nº 7 (Fig. 147)399 e nº 14 a sua contrária.
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É possível estabelecer, na quase totalidade do conjunto, uma relação direta en-

tre o uso positivo dos recursos, no seu todo, e os níveis de destreza gestual revelados 

na fluência e acerto do traçado. Os alunos nºs 1, 2, 3 (Figs. 148 e 149), 4, 6 e 8, aos 

quais foi atribuído bom em maleabilidade gestual são exemplos que maximizam esta 

afirmação, mas, no patamar dos médio, seguem-se-lhes outros casos que permitem 

manter a afirmação. Repare-se também que as duas únicas atribuições de bom, sofri-

das pela turma, em destreza mental, vêm confirmar aquela relação direta.

Fig. 147  Aluno 7 Fig. 148  Aluno 1

399 Aproveitamos para relatar um outro problema, a propósito deste traçado de arestas “atafulhadas”. 

Em vários alunos do GRUPO DE AMOSTRA I, mesmo quando estes faziam aplicar correcções efectivas 

nos seus desenhos, detectámos uma frequente sobrecarga no traçado dos limites dos sólidos e logo 

percebemos porquê: as espessuras das arestas e o peso gráfico daí decorrente estava em profundo 

desacordo com a “escala” das representações. Estes alunos estavam habituados a desenhar, ao longo de 

todo o ano, em formato A3 e viram-se, pela primeira vez no dia da experiência, a distribuir “pequenas” 

figuras pelo confinado espaço de um A4; isso foi o suficiente para que, não supondo os alunos que a 

relação valor/escala deveria ser reequacionada, acontecesse um grande desajuste entre a associação 

tom/espessura e a dimensão dos registos. A responsabilidade deste lapso foi totalmente da professora-

-investigadora, por não ter previamente alertado os seus alunos para o problema.



380

Q
ua

si
-e

xp
er

iê
nc

ia
   

C
A

PÍ
T

U
LO

 8

Vejamos agora a situação diametralmente oposta, na qual volta a constatar-se 

uma relação direta: nos alunos números 10, 14, 15 e 16 (Figs. 150 e 152)  começa por 

ser notória a dificuldade/recusa em manipular os recursos sugeridos; de seguida, 

assinalamos a sua pouca fluência manual; e, por fim, constatamos uma fraca capa-

cidade em promover o diálogo compositivo entre os três volumes, no espaço, em 

moldes minimamente complexos.

Fig. 149  Aluno 3

Fig. 151  Detalhe da Fig. 149

Fig. 150  Aluno 16

Fig. 152  Detalhe da Fig. 150
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Dentro desta lógica surgem, porém, na tabela, duas exceções flagrantes: 

O nº 9 adere apenas a dois dos quatro recursos; recorre, então, fundamental-

mente à exaltação dos efeitos perspécticos, sente-se à vontade na utilização desse 

mecanismo, e “compensa” assim aquele facto. Colocámos, adiante, no bom a sua  

agilidade gráfica e no médio o desenvolvimento diversificado e/ou complexo da 

articulação volumétrica.

Quanto ao nº 13: embora o aluno, num esforço de boa aplicação, utilize todos 

os recursos gráficos sugeridos, não deixa de  demonstrar inibição gestual , por um 

lado e, por outro, limitações significativas na capacidade de relacionar as formas 

tridimensionais, entre si, com um mínimo de flexibilidade e complexidade. Obtém 

um nível fraco em ambas.

Uma outra situação que merece destaque:

Fig. 153  Aluno 2 – Os comentários do texto dirigem-se à representação em posição inferior, à direita –  
um esquisso deixado incompleto pelo aluno.
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Nalgumas páginas, os alunos deixaram esquissos incompletos, por qualquer 

motivo (abandono da ideia?). O que importa relevar é que tais registos acabam 

por nos informar acerca da sua própria génese, claramente demonstrando que não 

nasceram “por partes”, não resultaram de um somatório cilindro + cubo + paralele-

pípedo. O que estas imagens revelam, pelo contrário, é que o aluno desenvolveu 

uma visão antecipada do todo, antes de toda e qualquer ação detalhada. Podemos 

dizer que estes esboços iniciais expressam, à nascença, uma ideia agregadora400 - 

Alunos nº 1, 2 (Figs. 153, 154 e 155), 3 (fig. 156), 6 e 8.

400 Estas ideias vão de encontro à regra “do todo para o particular” que destacamos no ponto 7.2.1. do 

capítulo 7; por outro lado, reencontrando tal “regra” com substancial evidência nalguns esquissos de 

F. Gehry, assinalámos o facto aos “nossos” alunos (grupo AMOSTRA I), no momento em que analisá-

vamos, em aula,  aquelas imagens – daí que este modo de fazer só surja neste grupo e não tenha sido 

eleito, sequer, como mais um dos items a colocar “à cabeça” das tabelas.

Fig. 154  Aluno 2

Fig. 156  Aluno 3

Fig. 155  Detalhe da Fig. 153
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Esta turma revelou, ao contrário, significativas limitações na resposta ao pedi-

do: o traçado destes alunos revelou-se, na grande maioria, completamente alheio 

às ideias inerentes à modelação e aos recursos gráficos de que ela se faz munir 

– nos moldes em que temos vindo a tratá-la, evidentemente (lembramos que o 

grupo não foi, sequer, sujeito a qualquer briefing).

O mecanismo da continuidade não foi imputado à linha, à excepção de dois 

casos. Torna-se então inequívoca a constatação de que o traçado de uma linha “fa-

lhada” e/ou “quebradiça” em todo o seu curso (que surge nos alunos 1 a 9, embora 

mais agudamente  nuns do que noutros) vem associado a outras limitações:

› uma dificuldade em estabilizar o “corpo” da linha nos parâmetros do tom e 

da espessura (fig. 157).

› uma notória incapacidade em fazer fluir o gesto (figs. 157, 158 e 159).

› uma dificuldade em definir e estabilizar dimensões (a “escala” de representação 

oscila sem critério aparente, “incomodando” a lógica visual da página e confundin-

do-se com um eventual jogo de proporções que, esse sim, seria lícito fazer – fig. 159).
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› uma limitação em lidar com direções e proporções (a perspetiva é muito 

mal dominada, na versão “cónica”; e as ditas “axonométricas”, de aparência precá-

ria e estática, dir-se-iam obstruir o livre curso dos gestos e da mente, dificultando 

as operações de rotação que era suposto fazer aplicar – figs. 157, 158 e 159).

› uma incapacidade em passar da representação de um sólido para a repre-

sentação de qualquer interação entre dois ou mais – figs. 157, 158 e 159).

› uma rara recorrência a linhas auxiliares de qualquer tipo, bem como uma 

ausente noção de hierarquia – figs. 157, 158 e 159. Nos casos - muito pontuais, nes-

te subgrupo - em que o aluno recorreu às falsas transparências mas não hierarqui-

zou, é difícil, para o leitor da imagem, a decifração dos diferentes posicionamentos 

assumidos pelas formas relativamente ao observador – fig. 159.

Os itens da destreza, tanto manual como mental colocam, pois, estes resul-

tados, na sua globalidade, no nível fraco.

Fig. 157  Aluno 1

Fig. 158  Aluno 2 Fig. 159  Aluno 3
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Os alunos 11, 12  e 13 (Figs. 160 e 161), porém, vêm contrariar estas caracte-

rísticas e estes níveis: não só usam a maioria dos ditos recursos como denotam 

fluência no gesto e melhor flexibilidade nas operações subjacentes às soluções que 

ensaiam, reafirmando a mesma relação direta encontrada atrás.

Fig. 160  Aluno 13

Fig. 162  Aluno 11

Fig. 161  Detalhe da Fig. 160

Fig. 163  Detalhe da Fig. 161

Ainda assim, parece-nos interessante tecer uma crítica ao modo como o aluno 

11 determina a hierarquização do seu traçado, questionando o critério adoptado. Ao 

colocar ênfases na intensidade da linha – ênfases que diríamos “pouco pertinentes” – 

junto aos vértices dos volumes, quebra a força central das arestas e estas passam a con-

fundir-se com outras, de outros sólidos que pretendiam “ficar atrás” (Figs. 162 e 163).
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Podemos dizer que este grupo de alunos ocupa uma posição intermédia entre 

o grupo de amostra I e os grupos de controle, nesta experiência, na medida em que 

não foi “treinado” nos moldes da nossa abordagem como o primeiro, mas também 

não se encontrava na total ignorância das nossas ideias, como os ditos “de controle” 

– tendo sido alvo de um briefing.

O que podemos ver, perante a tabela 3, é que o grupo se abriu à nova expe-

riência (“nova” confessa, quando questionado a respeito) com  níveis de adesão 

não homogéneos no que toca aos diferentes recursos. Concretizando melhor: o 

grupo foi algo sensível à utilização da linha em moldes contínuos (cinco aderiram, 

quatro não) e adotou com mais convicção ainda o recursos às falsas transparências 

e às linhas auxiliares. O item da hierarquização do traçado surge frequente e logi-

camente na decorrência do anterior  (assinalámo-lo em quatro situações, embora 

devamos reconhecer que é manipulado com bastante mais critério e rigor no alu-

no nº 1 do que nos restantes). A sugestão que o briefing ofereceu de promover a 

autocorrecção, essa, não foi assimilada/aplicada senão naquele mesmo aluno. 

A situação deste aluno nº 1 (Figs. 164 e 165) merece ser destacada, pelo fato 

de se ter disposto a aplicar claramente e na totalidade os quatro recursos sugeri-

dos. A fluência manual (aqui, também associada a uma preocupação muito pe-

culiar em precisar, com bastante rigor, dimensões e  direções), por um lado, a di-

versidade de soluções agregadoras, por outro, bem como a intenção clara de lhes 

acrescer alguma complexidade (posições instáveis, fortes variações dimensionais), 
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determinaram o bom que surge nas duas últimas colunas da tabela, confirmando, 

uma vez mais, a relação direta que temos vindo a sublinhar. 

Confrontamo-la com a resposta do aluno nº2 (Figs. 166 e 167), denotando 

inequivocamente boa destreza (novamente bom nas duas últimas colunas), apesar 

do excesso de peso do traçado, apesar das quebras, falhas e empastamentos da 

linha. Ainda que revele conhecer os princípios gerais da perspetiva cónica e expri-

ma uma notória desinibição no seu uso, o aluno comete erros ainda significativos, 

particularmente no que respeita à representação do cubo. Arriscamos dizer que 

o recurso a um gesto subordinado à continuidade da linha (se dele o aluno tivesse 

feito) poderia ter fomentado, neste caso, maior concentração no traçar e mais 

disciplina autocrítica, com a consequente autocorreção, incrementando níveis de 

rigor determinantes na procura das proporções efectivas das formas - das quais 

decorre, afinal, a efectiva plasticidade de um suposto objecto a comunicar e a 

materializar no futuro. 

Figs. 164 e 165  Aluno 1
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Nota: importa frisar que este grupo se revelou particularmente pequeno 

(9 alunos), limitando-nos na interpretação dos resultados da experiência. 

Fig. 166  Aluno 2 Fig. 167  Detalhe da Fig. 166
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Ao invés, desta turma participou um número de 20 alunos. Da tabela, ressalta 

com grande evidência que o conjunto de recursos associados à modelação-pela-li-

nha que aqui versamos não lhes seria propriamente familiar. Vimos surgir, então, 

uma significativa variedade de opções, no que toca aos mecanismos gráficos usa-

dos, que não podemos aqui destrinçar ou elencar exaustivamente, limitando-nos 

a apontar algumas situações tipificáveis:

Em vez da linha agindo em continuidade/envolvência é frequente ver surgir, 

ao contrário, uma linha segmentada aresta por aresta, de espessura mais ou menos 

fina mas constante, uma linha única, “límpida”, “decidida”, como que “afirmativa-

-à-primeira”, sem fazer recurso às falsas transparências ou a linhas auxiliares. Uma 

linha que se revê no chamado desenho “de contorno” (ou “descritivo” ou ainda 

“informativo”)401 e que reconhecemos como, também ela, potencialmente “sau-

dável” e “adequada” ao esquissar projetual... desde que traçada com concentração 

e algum esforço de precisão. Aqui, surge frequentemente lançada com excessiva 

“despreocupação”, “esbambeando” ao longo da direção-chave e/ou descuidando 

o encontro com outras, junto aos vértices dos sólidos. Os alunos nºs 3 (Fig. 168), 

4, 5, (Fig. 169), 6, 7, 9 e 10 inserem-se nesta caracterização, sendo que alguns deles 

produzem algum repisamento pontual, numa intenção muito vagamente autocor-

retiva (e por isso inconsequente). O gesto marca o papel com mais rigidez do que 

fluidez e os jogos de agregação entre os volumes, resultando também eles de uma 

ação pouco concentrada, tornam-se pouco complexos e/ou desinteressantes e/ou 

“impossíveis”, fazendo surgir o nível fraco nas respetivas colunas da tabela. O alu-

no nº 8 (Figs. 170 e 171) surge como uma exceção: começa por ter mal interpretado 

o enunciado e, no que toca ao número de sólidos em cena, ultrapassa largamente 

os supostos três. Utiliza o mesmo tipo de linha que acabámos de descrever, porém 

com notória segurança e à-vontade (podemos aqui falar em destreza gestual), à 

qual se vem associar um jogo imaginativo também ele versátil e destro, em torno 

das hipóteses de articulação dos volumes. 

401 Referimo-nos a estas terminologias, na acepção sinónima que podem possuir, no ponto 7.2.2.  

do capítulo 7.
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Surgem depois, numa expressão muito autónoma, situações de boa eficácia 

no modo como criam os seus próprios recursos na aproximação ao problema: os 

exemplos nºs 13 (Figs. 172 e 173) e 16, ora segmentando a linha, ora conferindo-lhe 

alguma continuidade, ora recorrendo a linhas inteligíveis, ora não, ora introduzin-

do algumas correções, ora não, criam, ainda, sumários mecanismos de hierarquia – 

tramas de aplicação incompleta, aludindo a altos contrastes de luz-sombra – que 

favorecem a leitura da tridimensionalidade (certamente terão favorecido também, 

o próprio pensar a três dimensões). Embora de expressão “instável”, muito rápida, 

revelam inequívoca flexibilidade na gestualidade e nos raciocínios projetuais.

Fig. 168  Aluno 3

Fig. 170  Aluno 8

Fig. 169  Aluno 5

Fig. 171  Aluno 8
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Voltando ao conjunto da turma, acrescentaríamos de resto que, nos desenhos 

entregues, os eixos auxiliares que vemos pontualmente surgir servem  dominante-

mente de apoio à construção perspéctica, localizando pontos de fuga. O recurso a 

falsas transparências bem como a hierarquização do traçado são pouco adoptados. 

A auto correcção surge pontualmente (nos casos anotados na tabela) mas digamos 

que é “grosseira”, meramente “instintiva”, atuando com baixos níveis de rigor.

Fig. 172  Aluno 13 Fig. 173  Aluno 13
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Tabela 5  Resultados do Grupo de Amostra III
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Como já anunciámos atrás, esta segunda fase da experiência foi realizada em 

simultâneo, para os grupos amostra iii e controle iii, em duas salas de aula 

distintas mas contíguas. Assim, ainda que mantendo rigorosamente os mesmos 

critérios de avaliação adoptados na fase anterior, parece-nos fazer mais sentido 

começar por desenvolver aqui, não uma leitura tabela a tabela, mas uma leitura 

comparativa entre os resultados que elas nos apresentam. Comecemos, pois, por 

olhar para os aspectos mais gerais e menos equívocos que elas nos mostram:

O grupo controle iii (tabela 6.) não fez praticamente uso dos recursos gráficos 

que associamos, nós, à modelação. Nada mais normal, dado que não lhes foi facultada 

qualquer informação nesse sentido. Assim, fizeram-se munir dos seus próprios meios 

e avançaram livremente na procura de soluções para o pedido. Consideramos, porém, 

as respostas deste grupo significativamente fracas, no geral – uso descuidado das 

regras da perspetiva, pouco empenhamento na procura das formas e das possíveis 

agregações entre elas. Só mais adiante ensaiaremos detectar os porquês do facto…
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Tabela 6  Resultados do Grupo de Controle III
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A receptividade do grupo amostra iii à adopção dos mecanismos propostos 

foi significativa (tabela 5.): ainda que com maior ou menor facilidade e eficácia,  

a grande maioria dos seus desenhos revela características gráficas afectáveis ao 

método da modelação. Consideramos a qualidade gráfica dos resultados global-

mente mais elevada do que a do grupo anterior.

Passemos a uma observação mais detalhada das respostas deste mesmo gru-

po, acompanhada de algumas imagens:

O aluno nº1 (figs. 174 e 175) denota uma atitude séria e cuidada, no seu todo. 

É nítido o recurso às invisibilidades bem como a aproximação por camadas e é 

nítido o gesto modelador (podemos precisar que, no final da execução, o traçado 

que vem reafirmar as arestas ganhou um comportamento algo “quebradiço”, pou-

co desejável dentro dos ditames do nosso método; de início, porém, a desejável 

continuidade da linha é um facto.)

Fig. 174  Aluno 1 Fig. 175  Detalhe da Fig. 174
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De expressões bem distintas entre si (um facto que entendemos ser relevante) 

mas todas eles dúcteis, persistentes e autocríticos, surgem os traçados dos alunos nº 

2, 3 e 4 (figs. 176, 177 e 178); por outro lado, todos eles revelam ter já adquirido um 

significativo à-vontade no domínio da perspetiva. Assim, uma vez mais, as avalia-

ções feitas em termos de destreza manual e mental perante o problema proposto 

revelam-se francamente positivas, nestes casos.

Ressaltamos dois casos:

o caso do aluno nº 5 (fig.179), de escrita fluente (apetece dizer “promissora”), 

mas indisciplinada no fazer e no comunicar – já que não firma, não depura, não 

define claramente as suas próprias opções. Cremos que o recurso à hierarquização 

Fig. 176  Aluno 2

Fig. 178  Aluno 3

Fig. 177  Aluno 4
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Fig. 179  Aluno 5 Fig. 180  Aluno 11

402 Para um designer, esquissar não é, lembremos, um fim em si mesmo, mas um modo de dar a ver 

ideias que querem, um dia, consumar-se em objetos do mundo físico. Neste quadro, o esquisso possui 

um único estatuto - o de possibilidade construída. Relevamos ainda que o desenho de observação, por 

seu turno, participa desta lógica, na medida em que terá permitido uma familiarização crescente com a 

fisicalidade das coisas e com a tradução da sua expressão visual no espaço. 

(distinguindo auxiliar/efectivo e provisório/definitivo), bem como à autocorrecção 

(suscitando a vitória do certo sobre o errado), se tivessem sido aplicados por este 

aluno, teriam feito evoluir estes resultados de precários para rigorosos na aferição e 

comunicação da plasticidade que procuram – já que mais não visam do que vê-la 

confirmada junto do objecto a ser materializado402 no futuro.

As folhas do aluno nº 11 (fig. 180) levantam, no seu conjunto, a questão da 

falta de uniformidade e de coerência na atitude intelectual e gestual envolvida: ora 

adopta uma “escala” de representação muito desfavorável, com “miniaturas” que 

mal permitem desenvolver as formas, ora a revê, ora regride de novo; ora se aproxi-

ma das ideias de envolvência e continuidade da linha, ora se afasta; ora hierarquiza 

o tom e espessura do traçado, ora não. Diríamos, por último, observando as suas 
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agregações compositivas, que pensa melhor do que faz (uma afirmação potencial-

mente polémica, em desenho. Justificamo-la, aqui, dizendo que julgamos detectar 

uma vontade de desafiar o encontro dos três sólidos, no espaço, de modo não 

excessivamente fácil ou óbvio, mas igualmente julgamos detectar uma preguiça 

na mão…). A diferença de atitude intelectual-gestual-gráfica que este aluno revela 

do desenho da fig. 181 para o da fig. 182 o primeiro revelando clara intenção de 

fazer aplicar os procedimentos recomendados, o segundo não o fazendo de todo) 

é deveras importante para nos levar a concluir que o bom desenho tem inequivo-

camente a ver com pré-disposição, concentração, empenhamento.

Passemos agora a uma observação mais detalhada do grupo de controle iii:

Colocámos na posição de aluno nº 1 um caso igualmente sintomático de em-

penhamento e concentração; recorrendo prioritariamente, neste caso, à perspetiva 

cavaleira, o aluno faz extenso uso de linhas auxiliares, marcadas a lápis (podemos 

detectar uma fina “rede” de eixos que estabeleceram, primeiro, as representações 

dos volumes), e passa a dar-lhes presença definitiva com a caneta preta (fig. 183). 

Este modo lento e “prudente” permite-lhe evitar o erro, mais do que cometê-lo e 

corrigi-lo, e avançar nos jogos posicionais com grande clareza comunicativa. Não 

revelando, de todo, uma mão “presa”, também não será um máximo em fluência 

gestual; por outro lado, não arrisca experimentar grandes variações nos factores 

direcção e proporção associados aos sólidos, pelo que nos decidimos pela atribui-

ção de “médio” nas duas últimas colunas.

Fig. 181  Detalhe da Fig. 180 Fig. 182  Detalhe da Fig. 180
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Fig. 186  Detalhe da Fig. 185

Fig. 183  Aluno 1

Figs. 184 e 185  Aluno 2

Ainda que só recorrendo parcialmente a alguns dos quatro recursos da nossa 

“lista” (numas representações sim, noutras não), o aluno nº 2 (figs. 184, 185 e 186) 

revela boa destreza nos gestos e nos raciocínios formais, variados no que toca às rela-

ções compositivas dos volumes no espaço. A linha surge rápida, decidida, imaginativa, 

num comportamento que associamos ao universo lúdico da banda desenhada (ousa-

mos dizê-lo porque o aluno, por iniciativa própria, introduz junto às representações 

um sistema de numeração/legendagem nitidamente influenciado por esse mundo).
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De resto, dominam as situações desinteressantes: resoluções inequivocamente 

“apressadas”, baseadas num traçado de expressão elementar e/ou  descuidada (fig. 187).

Fig. 187  Alunos 3, 4, 10 e 13
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8.7.3. Balanço final

Desta fase experimental anotaríamos, antes do mais, a diversidade de expressões 

gráficas obtidas, na resposta ao exercício proposto, a bem dizer tantas quantos os 

indivíduos que nela participaram. Não se verificando expressões “iguais” – que jamais 

seria suposto haver, ou desejar que houvesse – constatam-se, isso sim, similaridades 

ou disparidades entre as várias naturezas de traçado que foram construídos (diría-

mos, por exemplo, sem margem para equívocos, que um traçado em que uma linha 

de monovalor se quebra ou segmenta quando muda de uma direcção para outra é 

díspare relativamente a um outro de linha contínua e variável no tom e na espessura). 

O grupo no qual se verificam menos disparidades internas relativamente aos 

itens que encimam a tabela é, inquestionavelmente, o da amostra i, e sabemos o 

motivo para tal: ao longo de um ano letivo, esta turma tomou contacto com os prin-

cípios metódicos (entre outros) da modelação-pela-linha. No entanto, os graus de 

rigor, destreza e eficácia na sua aplicação, esses, variam de aluno para aluno; embora 

satisfatórios na globalidade, esses níveis variam consoante o modo como cada aluno 

assimilou os ditames do método e os fez operar; variam, no presente exercício, tal 

como variaram em exercícios anteriores, desenvolvidos nas aulas, perante os modelos, 

facto que apenas a professora-investigadora pode testemunhar. De qualquer modo, 

a relação é directa, i. e., verificamos que os alunos que mais progrediram na aplicação 

do método à observação/representação de modelos, durante o ano escolar, também 

aqui, em regime bem mais autónomo, revelaram saber fazer bom uso dos recursos 

inerentes a esse mesmo método. Deveremos, então, frisar que se verificou, nestes 

alunos, com grande evidência, uma transferência de competências.403 Dizendo de 

outro modo: a presente experiência provou que as competências inerentes ao dese-

nhar-por-observação, apoiado na modelação, se viram eficazmente transferidas para 

o mundo da conceptualização, no processo de dar resposta a um exercício de dese-

403 Falamos de competências específicas que derivam de uma associação muito estreita entre o fazer e 

o pensar, competências que extensamente caracterizámos no capítulo 7 desta dissertação, aquando da 

apresentação do método da Modelação, e que derivam diretamente do manuseamento dos recursos 

que aqui elencámos abreviadamente (na apresentação dos 9 itens da tabela). Por exemplo, recorrer à 

continuidade da linha, segundo um gesto “envolvente”, pode alicerçar e agilizar a capacidade de “pensar 

a três dimensões”, traduzível em competência; recorrer à autocorreção, no traçado, desenvolve capaci-

dades de concentração, persistência e rigor, alicerçando competências autocríticas; etc..
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nhar-em-abstracto – uma constatação que podemos apenas fazer para este grupo 

turma, no seu estatuto peculiar (anunciado como tal desde início). 

A propósito dessa peculiaridade: para além das competências já referidas, al-

guns alunos desta turma evidenciaram uma outra que nenhum dos restantes gru-

pos revelou tão explicitamente: a competência de testar o todo antes das partes, 

competência que impõe que a acção tenha início num modelar muito esquemá-

tico, vago, mesmo nebuloso. Quando nos referimos a isto mesmo, a propósito da 

análise da tabela do grupo amostra i, identificámos os registos concretos que ex-

pressavam, à nascença, uma ideia agregadora e/ou uma visão antecipada do todo, 

numa recusa consciente de atuar por somatório-de-partes.404 Repare-se que, no 

profissional maduro, operar por partes pode ser tão “lícito” quanto começar pelo 

todo, porque estes dois processos conseguem já não ser mutuamente excludentes 

(o nosso “elemento desencadeante”, a partir de Gehry, atesta-o – os seus diferentes 

desenhos ora assumem uma procura por somatório, ora por amálgama). No estu-

dante imaturo, porém, defendemos que é pertinente fomentar o ensaio prático 

das duas diferentes operações, a fim de que uma efectiva aprendizagem se proces-

se no plano da consciência – o que terá ocorrido (assim o cremos) no caso destes 

alunos, relativamente a este aspeto particular.

De resto, importa dizer que este grupo, tido globalmente, não apresenta res-

postas finais particularmente qualificadas, relativamente aos restantes.

Por outro lado, os grupos sujeitos a briefing, i. e., de amostra ii e amostra iii,  

revelaram-nos, em primeiro, que é possível, sim, comunicar um determinado con-

junto de instruções metódicas e obter imediata adesão experimental a elas, mesmo 

numa situação episódica, em que docente e discentes se conhecem pela primei-

ra vez. Dessas instruções, aquelas que dizem respeito à autocorrecção (em termos 

marcadamente conscientes e exigentes) são as mais dificilmente interiorizadas e 

acatadas; segue-se-lhe o recurso à continuidade e/ou sentido de envolvência da li-

nha que, ao invés do pretendido, tende a ver-se quebrada de cada vez que embate 

num vértice de qualquer um dos volumes (“forçar” a ductilidade da linha junto a 

um vértice é – reconheçamos – um comportamento gráfico que exige deliberação 

consciente; quando, no momento do briefing, se procura comunicar a ideia de que 

404 Ver figs. 153, 154, 155 e 156 e comentários correspondentes.
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traçar as arestas de um sólido não deverá equivaler a “somar paus no plano” mas 

sim identificar-se com “um gesto de envolvimento da massa com que ele ocupa o 

espaço”, é expectável que um aluno que ouça esta recomendação pela primeira 

vez, não a assimile de imediato); quanto aos dois últimos recursos, verificamos uma 

inequívoca tentativa no sentido da sua adopção, ainda que intermitente e frequen-

temente “grosseira” no resultado, dada a falta de treino a seu respeito. Repetimos, 

assim, que se verifica, nestes grupos, uma postura de abertura e adesão à experiên-

cia de aplicar o método que o enunciado sugere, ainda que os níveis de domínio dos 

diferentes procedimentos se revelem (naturalmente) imaturos e/ou instáveis.

Nos grupos controle i, controle ii e controle iii, o desconhecimento do 

modus operandis do “nosso” método determinou, naturalmente, opções livres. A 

heterogeneidade visual que se desprende do conjunto de desenhos destes grupos 

deriva dessa liberdade, sinónima de ausência de regra “imposta” do exterior.  

Pensando cautelosamente sobre essa heterogeneidade, lembraríamos, em 

primeiro, que ela não é, em si mesma, um problema. Tal como a sua contrária, 

a homogeneidade também não é, por si só, garante de eficácia, na resolução de 

um qualquer problema de ordem gráfica apresentado a um grupo de alunos. 

Em abstracto, a primeira até pode significar riqueza e a segunda pobreza405.  

Porém, na nossa situação concreta, é possível encontrar diversidade dentro da 

regra: no grupos de amostra i, ii e iii, cada traçado de natureza nitidamente 

modeladora não deixa de revelar a expressão única do seu “autor”, no modo único 

como ele se apropriou das recomendações do método.

O problema parece-nos ser, sempre (aqui, como na relação ensino-aprendizagem 

no geral), a assimetria de resultados que podem ocorrer entre alunos que atestem 

boa mobilidade/agilidade na procura gráfica e outros que rapidamente bloqueiem 

e abandonem o esforço projetual. É que, se alguns alunos (as tabelas indicam-nos 

que eles são uma minoria) revelam eficácia no estabelecimento das suas próprias “re-

gras” (aqueles que fizeram fraco uso dos “nossos” recursos, mas, descobrindo-lhes 

alternativas, atingem níveis médios/altos em destreza), já outros dir-se-iam “perdidos” 

e desmotivados, construindo traçados sem coerência interna e com erros graves.  

405 Tanto as respostas obtidas ao nosso Questionário a profissionais, como as ideias expressas pelos do-

centes que entrevistámos defenderam, frequentemente, este ponto de vista, quando inquiridos acerca 

dos métodos do desenho (Ver Anexos C e E)
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“Graves” por bloquearem o questionamento em torno das noções de espaço e de 

volume, acabando por impedir a máxima expansão do jogo compositivo. 

No caso da minoria que referimos acima, há que entrar com outro factor em 

jogo: trata-se do domínio (maior ou menor) que o aluno possa ter das leis da re-

presentação perspética. Como sabemos, a perspetiva é também ela um método406 

que, em si mesmo, consideramos ser condição necessária mas não suficiente407 

para pensar e representar a tridimensionalidade e espacialidade num suporte plano.  

Não constituindo alvo de estudo nesta nossa experiência, a perspetiva está nela irre-

mediavelmente presente, ditando importantes consequências, já que podemos ob-

servar, nos nossos resultados, a seguinte lógica: a um domínio muito fraco das regras 

da perspetiva vai geralmente corresponder um conjunto de notórias limitações no 

uso dos restantes recursos e um nível de destreza gestual/mental igualmente baixo; 

a inversa não será tão generalizável, já que se detectam casos em que o executante 

consegue perspetivar medianamente, mas nem por isso enriquece o traçado com os 

atributos sugeridos e/ou nem por isso flexibiliza os jogos interactivos dos vários volu-

mes no espaço. Mais acresce relatar que, no caso dos alunos que recorrem a qualquer 

uma das perspetivas axonométricas, isométrica, dimétrica ou cavaleira (lembremos 

que o enunciado era omisso quanto ao tipo de perspetiva a utilizar), relativamente às 

quais já não se vê aplicada a qualidade de continuum espacial que Massironi associa à 

cónica (nota 406), isto acontece com muita frequência: a estaticidade e a rigidez (nos 

gestos e nas ideias) imperam nos desenhos resultantes.

A nossa visão é a de que, em problemas como aquele colocado pelo nosso 

enunciado, um bom uso da perspetiva cónica é “meio caminho andado”. Apoiada 

na sua lógica funcional, diríamos que a modelação vem percorrer o outro “meio 

caminho”, fomentando outras gestualidades que, traduzidas em importantes ca-

pacidades sensoriais, reflexivas e críticas, impedem a nefasta “mecanização” referi-

406 Manfredo Massironi (1983:56-57) refere-se à perspetiva cónica como uma “conexão ordenada pelo 

observável”, um “método” “com o qual o Renascimento conseguiu ligar, num continuum ininterrupto, 

os significados isolados dos objectos (suspensos e errantes num fundo amorfo e indefinido, na Idade 

Média) com a finalidade de compor um discurso visual sem vazios, fluido e cerrado.”

407 Concordamos com Maurice de Sausmarez (1986:55) quando alerta para os perigos associados ao 

uso da perspetiva como fórmula conducente à mecanização. Abordámos esta questão nas págs. 472  

e 473 do capítulo 9.  
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da por Sausmarez (nota 407). Cremos que a presente experiência terá conseguido 

trazer à tona essas capacidades: basta que observemos atentamente o conjunto de 

características patentes na grafia dos alunos que adoptaram de modo bem legível 

o modo modelador.

Podemos agora avançar com a seguinte síntese de ideias: dado que foi possí-

vel encontrar uma relação direta entre o uso positivo dos quatro recursos, no seu 

todo, e os níveis de destreza gestual/mental patentes no traçado, somos levados 

a pensar que os próprios ditames do método terão contribuído fortemente para 

“moldar” a postura do aluno perante o desafio do exercício. Senão vejamos: alguns 

registos dos alunos dos grupos de controle denotam pressa, desatenção, desejo 

de facilidade, características que se tornam “inimigos mortais” da aprendizagem 

que estamos a tentar promover (podemos dizer que as respostas do grupo de 

controle iii, que acima comentámos, comprovam ao nível mais inequívoco a 

pertinência destas afirmações).  Ao contrário, apesar das insuficiências e carências 

que possam neles persistir, os desenhos que se prestaram a assimilar e aplicar os 

ditames/recursos do método, obrigaram-se a toda outra “luta”, suscitando, por úl-

timo,  a autocorreção. As margens de fuga-ao-problema viram-se reduzidas, a ação 

decorreu em termos menos precipitados, impensados, facilitistas. O caso concreto 

do aluno nº 11 do grupo de amostra iii, lembremos, ilustra muito convincente-

mente estas oscilações que relacionam qualidade gráfica com nível de empenha-

mento (Figs. 46, 47 e 48).

“Proporcionar bem”, “posicionar bem” e “articular bem” um conjunto de volu-

mes no espaço… para além de ter desenvolvido competências concretas na capa-

cidade de pensar a tridimensionalidade e a espacialidade, a herança fundamental 

deixada pelo treino em modelação pode bem – a nosso ver - situar-se no plano das 

atitudes e dos valores: no plano de um redesign da postura do futuro projetista no 

sentido da persistência autocrítica. 

Que concluir, para além e acima de tudo isto?

Movidos pela curiosidade e, mesmo, necessidade, de detetar consequências 

positivas nas metodologias de trabalho que comumente fazemos aplicar junto dos 

nossos alunos, concebemos e concretizámos esta experiência. A última coisa que, 

porém, pretendíamos com ela, seria vir a sentenciar vencedores e vencidos…
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Em todos os alunos de todos os grupos, sem excepção, podemos dizer que, 

na retaguarda dos seus esquissos conceptuais, reside uma experiência anterior em 

representação do real – mais ou menos consistente e amadurecida, mas efetiva e 

decisiva. A afirmação pode parecer demasiado óbvia mas é da maior importância 

para evoluir, a partir dela, para outra, que queremos aqui dizer “em alto e bom som”: 

reconhecer qualidades estruturantes na via específica da modelação não é sinóni-

mo de lhe atribuir uma imprescindibilidade. Muitos outros mecanismos e meios se 

podem fazer accionar, junto dos formandos, no sentido de enriquecer e consolidar 

o seu pensamento projetual. Vimo-lo, aliás, pelo “desembaraço” com que alguns 

alunos desenvolviam o seu questionamento gráfico em torno dos problemas de 

volume/espaço colocados pelo enunciado da experiência. Defendemos, isso sim, é 

que, quaisquer que sejam as potencialidades inatas do executante, esse desembara-

ço sempre provém de um treino anterior e que, no momento de propiciar ao aluno 

esse treino, não deveremos temer a inclusão das palavras “regra” e “disciplina”408.

A observação atenta dos registos extremos em agilidade ou em falta dela 

deixa-nos poucas dúvidas acerca de muitos aspectos que estão envolvidos num 

pequeno desafio como este. Não nos sentimos polémicos, por exemplo, quando 

afirmamos que a aprendizagem em observação desenhada não terá sido minima-

mente consolidada num determinado aluno cujos esquissos confundem “escanda-

losamente” a direcção oblíqua com a vertical, ou um quadrado com  um paralelo-

gramo, um cubo com um paralelepípedo, ou supostamente vêem em simultâneo o 

topo e o fundo de um cilindro, ou quebram com dois “bicos” (à esquerda e à direi-

ta) a curva simétrica de uma elipse ou… E igualmente não nos sentimos polémicos 

quando desenvolvemos o raciocínio oposto, i. e., o raciocínio de que um esquisso 

livre destas patologias só acontece na mão de um aluno que aprendeu a distinguir, 

pela observação, direções verticais, de oblíquas ou cubos, de paralelepípedos… 

Raciocínios que nos levam a fazer coro com as palavras de um dos docentes que 

entrevistámos, a respeito desta mesma questão:

408 Repare-se como é precisamente a palavra “disciplina” que faz a ponte entre o treino em observação dese-

nhada e o esquisso projetual, naquilo que afirma um dos nossos profissionais inquiridos: “A disciplina do dese-

nho de observação reflecte-se na eficácia com que se consegue desenvolver o designado ‘esquisso conceptual’, 

exactamente pela desenvoltura ou destreza manual que se consegue colocar na materialização de uma ideia 

ou conceito.” (Designer Maria Luísa Costa – ver resposta à questão 2. do nosso Questionário, Anexo E.
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“Eu costumo aferir o grau de ‘sucesso’ (digamos assim) do desenho de observação 

através do outro desenho, o de concepção.409 O desenho de concepção, em geral, 

revela se o aluno veio ou não veio munido das ferramentas necessárias para passar 

ao nível seguinte, porque o aluno manifesta-se ou exprime-se pelas mesmas lingua-

gens. No desenho de concepção, em vez de estar a observar de fora para dentro, ele 

está a observar de dentro para fora, é uma observação ao contrário, está a obser-

var o que está na sua cabeça.410 mas está a comunicar com as mesmas ferramen-

tas. Portanto, se essas ferramentas não foram suficientemente bem consolidadas, 

provavelmente ele próprio, na ação da concepção, vai sentir alguma frustração na 

manifestação das suas intenções, porque se vai ver confrontado com algo, no papel, 

que não foi o que ele pensou.” (Designer Pedro Silva, entrevista em 16 Abril 2013)

Aquilo que acontece no papel sempre se traduz num vivo “confronto” do 

aluno consigo mesmo… Efetivamente, ao longo da análise desta problemática, po-

demos admitir uma oscilação de alvo: podemos centrarmo-nos dominantemente 

no professor e nas suas metodologias ou podemo-nos centrar no aluno. 

Se nos centrarmos dominantemente no professor, podemos ir mais longe, po-

demos ir até às questões de ordem avaliativa e admitir a formulação de uma per-

gunta-limite411: deveremos admitir que, em cursos de projeto – de arquitetura e 

de design - a avaliação de um aluno, à disciplina de desenho, tenha em conta a sua 

capacidade de resposta aos dois tipos de desenho que temos vindo a tratar – o de 

observação e o de concepção? O designer Pedro Silva, depois de desenvolver uma 

argumentação rica e coerente, expressa uma opinião favorável a este ponto de vista:

409 Esclarecemos que este docente ministra ambas as disciplinas: o projeto e o desenho.

410 Lembremos, a propósito, como a abordagem fenomenológica do arquiteto Pedro Janeiro equaciona 

estas duas categorias de desenho: “As duas realidades – existente e por construir - têm exactamente o 

mesmo estatuto, para quem desenha. Pode é ser mais fácil ou mais difícil chegar a elas; uma está à fren-

te dos meus olhos e eu posso facilmente voltar lá, e a outra está dentro de mim. Está dentro de mim 

mas preciso de a desenhar para a ver e comunicar – ou bastaria eu estalar os dedos e ela aparecia.”(En-

trevista em 30 Julho 2013)

411 Dizemos “pergunta-limite” porque nos parece sensível ou mesmo polémica: ao situar-se na fronteira 

que tradicionalmente separa os territórios do desenho e do projeto, enquanto áreas disciplinares distin-

tas, vem desafiar a localização dessa mesma fronteira, desestabilizando todo um mundo de significados 

que lhe estão tradicionalmente anexados.
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“Acho que é importante (…),até, propor para a avaliação de um aluno de dese-

nho a ponderação dos dois tipos de desenho, sendo que um vai aferir o resultado 

do outro. Um desenho de observação pode estar muito bem estruturado, revelar 

uma manualidade muito afinada na compreensão daquilo que é visível, pode es-

tar muito bem configurado, mas o grau de consciencialização que o próprio ganha 

sobre o potencial daquela ferramenta só é aferido quando ele passa ao sentido 

contrário, quando ele inverte da observação do exterior para a observação das 

suas ideias. Mesmo partindo do pressuposto que depois a concepção é cíclica, ele  

observa/imagina/representa, observa/imagina/representa , analisando isto só de 

uma vez, só da imaginação para a representação, logo aí,  ele terá de revelar o 

grau de eficácia da herança que significou o desenho de observação.”

Se nos passarmos agora a centrar no aluno, vemos emergir o quadro que tam-

bém Pedro Silva acaba de estruturar: o nível de consciencialização do estudante 

acerca da pertinência do desenho de observação na sua formação de projetista 

aumenta à medida que ele experiencia viajar entre os dois mundos: o mundo das 

imagens do mundo físico e o das imagens do mundo mental. Viajando da leitura 

do existente para a invenção do inexistente, através do desenho, o aluno vai viven-

do a circularidade dos dois actos; perante os seus olhos, abre-se o mundo caleidos-

cópico das mais e menos insuspeitadas trocas entre o projeto e o desenho.412 E não 

será que a disciplina do desenho de observação não pode, também ela, num golpe 

de consciente ironia para com o seu próprio nome, fomentar episódicas viagens ao 

mundo do não-observável? Haverá algo de ilícito numa tal proposta?

O designer Pedro Oliveira, numa das respostas ao nosso Questionário a proje-

tistas profissionais,413 dir-se-ia vir responder negativamente a esta pergunta, quan-

do diz: “A representação do que se observa tem uma importância técnica de relevo. 

Todavia acho que em cursos de design se deveria, a dada altura, ter evoluído para a 

representação de algo que se imaginava, não apenas do que se vislumbrava.”

As pontes, a haver, entre o projeto e o desenho, é cada projetista que as te-

cerá – parece-nos incontornável que assim seja. O aluno disto virá a aperceber-se 

mas, por vezes, não tão rapidamente quanto seria desejável. Pensamos que incur-

412 O ponto 5.6.2. do capítulo 5. do nosso trabalho dedica-se a trabalhar estas relações.

413 Ver resposta à pergunta nº 2 do referido Questionário (Anexo E)
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sões pelo esquissar-em-abstrato, motivadas pela disciplina do desenho, pontuais 

incursões como esta que suscitou o exercício da nossa quasi-experiência podem, 

junto do aluno, potenciar a antevisão de tais pontes e a descoberta do seu poder 

estrutural e estruturante.414 

A docente e pintora Ana Guerreiro, quando questionada a respeito do interesse 

de desenvolver leituras paralelas de desenhos de observação e de concepção, junto dos 

alunos, buscando hipotéticas relações a estabelecer entre eles,415 responde-nos assim:

“Essa situação faz lembrar, na escultura, o processo de retirar da pedra um arqué-

tipo que está lá e que, se calhar, até é figurativo (risos). Ou o processo inverso, por 

adição em vez de subtração. São processos antagónicos da escultura, mas é muito 

motivador complaná-los. O mesmo acontece relativamente aos dois tipos de dese-

nho: é extremamente motivador complaná-los – encontrar o patamar a partir do 

qual eles dialogam. Acho isso fundamental.” (entrevista em 30 de Julho 2013) 

Neste modesto exercício, passámos esse desafio ao aluno: sugerimos-lhe que 

encetasse, por si mesmo,  a procura (uma procura que é para a vida inteira) daque-

le patamar a partir do qual a observação e a invenção dialogam. 

414 Pensamos que este tipo de incursão possui fortes afinidades com os exercícios ditos “de memória” 

aos quais – lembramos - se referiu a docente Susana Oliveira, nos seguintes termos: “(…) pelo meio [en-

tre a experiência do desenho de observação e o de concepção] acho que devemos considerar também 

esse desenho de memória, de imaginação - “imaginação” não no sentido de “fantasia”, mas no sentido 

de tentarmos construir mentalmente um apelo, um apelo com os olhos da mente... Acho que esse de-

senho de memorização é também muito importante, acho que participa muito ativamente no desenho 

de observação e, depois, no que concepção: ao projetarmos, lembramo-nos das memórias, lembramo-

-nos daquilo que vimos e daquilo que desenhámos.” (Entrevista em 30 de Abril de 2013) 

415 Lembramos aqui os moldes exactos em que a pergunta lhe foi dirigida, tal como a formulava o 

questionário-base das entrevistas: “Como sabe, a modalidade de desenho manual mais usado (à parti-

da) pelo projetista é o esquisso conceptual – chamemos-lhe desenho de concepção e não de observação. 

Este último, configura objetos-já-existentes, enquanto que o outro, o desenho de concepção, configura 

objetos-por-existir. Pergunto-lhe se vê algum interesse de ordem pedagógica em olhar para esses registos 

lado-a-lado, analisar as suas características e procedimentos gráficos, supor o pensamento que está por 

detrás, tirar daí ilações...” (Ver Anexo B)
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8.8. FATORES CRÍTICOS DA PARTE EXPERIMENTAL

A parte experimental integra contingências e vicissitudes de vária ordem que, de 

modo mais ou menos explícito, teremos dado a sentir ao leitor, ao longo de toda a 

escrita desenvolvida até aqui416. Tendo, porém, consciência da característica (for-

çosamente) enredada de toda a análise atrás desenvolvida, passamos agora a as-

sinalar as mais significativas limitações e susceptibilidades da experiência, sob 

forma abreviada:

› A quasi-experiência não incluiu quaisquer desenhos de observação. 

Uma vez que pretendia equacionar possíveis pontes/passagens/articulações entre 

os mundos gráficos da observação e da concepção, reconhecemos que haveria, em 

teoria, inquestionável interesse em incorporar registos (dos mesmos alunos) do 

primeiro desses mundos e não só do segundo. Não o fizemos, porém, pela dificul-

dade que representava reunir trabalhos desta natureza de todas aquelas turmas, 

não só na gestão das quantidades envolvidas mas, mais ainda, na gestão dos crité-

rios de ordem crítica e seletiva que lhe estariam subjacentes. O tempo a disponi-

bilizar na concepção e na organização prática de um empreendimento desse tipo 

seria incompatível para com aquele de que dispúnhamos.

416 Por outro lado, importa esclarecer que, em metodologia investigativa, a designação “quasi-experiên-

cia”, por oposição à de “experiência”, assume, a certos níveis, uma condição de contingência à-partida. 

Segundo autores como Campbell e Ross, (apud GILL e JOHNSON 1991) que a exploraram na década 

de 60 do século XX, a quasi-experiência surgiu como um modo de aproximação particularmente útil 

em pesquisas que visam avaliar certo tipo de reformas ou de inovações da política social, nas quais é 

suposto existir desde início uma falta de controle sobre a(s) variável(eis) independente(s), bem como 

uma impossibilidade de “equivalência” entre os grupos de amostra e de controle. Inevitavelmente, 

disto decorre um acréscimo de dúvidas acerca da validade interna de quaisquer resultados. Porém, a 

quasi-experiência assume seguir ‘a lógica da diferença’, comparando a incidência e a não-incidência 

“naturais” do tratamento experimental da teoria em situações reais. É nestas suas características que a 

quasi-experiência, ao ser comparada com a experiência-propriamente-dita, recebe o elogio de John Gill e 

Phil Johnson, nos seguintes termos: “Indeed, it is this ‘naturalism’ that not only confers upon the quasi-

-experiment the ecological validity so lacking in the true experiment but also allows for the experimen-

tal investigation of areas in which it would be ethically, logically and politically problematic to conduct 

a true experiment.” (GILL e JOHNSON 1991:57)
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› A quasi-experiência utiliza ferramentas de leitura em si mesmas limitadas.  

Referimo-nos concretamente à ferramenta tabela que criámos: se, por um lado, o 

fizemos com ensejos de diminuir a vacuidade de análise e de atestar operacionalida-

de ao estudo, por outro, reconhecemos, na iniciativa, duas limitações importantes: 

a) o número e o teor dos itens a figurar na linha de cabeçalho é, em si mesmo, 

restrito, face a muitos outros aspetos quantitativos e qualitativos que eventual-

mente se poderiam ver integrados na avaliação de desenhos daquela natureza.

b) o preenchimento dos itens das três colunas que requerem a avaliação qua-

litativa de certos aspectos dos resultados não pode deixar de assumir que incorpo-

ra uma componente subjetiva importante.

› A quasi-experiência é assaz limitada no tempo. Ao constituir-se num epi-

sódio, num encontro literalmente pontual entre docente/discentes, actua como 

que “à margem” das dimensões de natureza processual inerentes a toda e qualquer 

aprendizagem respeitante ao desenho (cuja relevância esta investigação tem, aliás, 

vindo a defender). A margem de contingência que comporta a interpretação de 

resultados provenientes de um “aqui e agora” forçado para o efeito é, em desenho, 

sobejamente elevada.

8.9. SUMÁRIO

A presente fase experimental de quasi-experiência consistiu num desafio lançado 

ao aluno, levando-o a extrapassar, por si mesmo, do exercício de representar-por-

-observação para o de representar-em-abstrato. Nesse movimento, o método viu-

-se questionado na sua eficácia, como elemento mediador.

Constatar, em determinados alunos, uma aplicação inteligente das instruções 

metódicas facultadas e, noutros, uma efetiva transferência de competências ad-

quiridas no mundo da observação para o da conceptualização, competências essas 

que terão decorrido duma interiorização pessoal do método (umas e outras foram 

atrás assinaladas no momento próprio), traz trunfos importantes à nossa investi-

gação. Pensamos, porém, que seria impróprio extrapolar desta positiva constata-

ção para a afirmação ampla e peremptória de que – supostamente - a experiência 

realizada seria, por si só e em si mesma, comprovativa da hipótese da investigação 
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(limitações e fatores críticos do estudo,  impedindo tal pretensão,  foram já sobe-

jamente apontados). Mas igualmente não lhe são, de todo, contrários ou, sequer, 

diminutivos da pertinência das questões e respostas que o estudo foi construindo.

Procurámos observar, tão de perto quanto possível, o comportamento grá-

fico-espacial das tantas linhas surgidas nos papéis preenchidos pelos alunos e es-

pecular acerca dos movimentos gestuais e inteletuais que as teriam produzido; 

procurámos vestígios explícitos das regras ou da sua ausência, vestígios do método 

e/ou da estratégia e, ainda, sintomas de atenção, de à-vontade, de coerência ou 

das suas atitudes inversas - dificuldade, alheamento, discrepância. E é do rol das 

vicissitudes identificadas aquando desses diagnósticos que resultam, para nós, des-

tacadas duas convicções maiores, a partir da experiência: 

› O bom desenho (tanto na sua qualidade projetual como desenhística) acon-

tece no seguimento do interesse, da concentração, do empenhamento. O método 

não pode atuar fora destas condições, tal como não pode igualmente atuar fora da 

atuação do professor que, ao enunciá-lo junto do aluno, deve ser capaz de promo-

ver essas mesmas condições. Acresce dizer que nada disto pode, ainda, acontecer 

fora dos requisitos temporais que qualquer descoberta em torno do desenho exige 

– i. e., fora das incontornáveis exigências do tempo de maturação de cada aluno. 

Qualquer experiência de natureza episódica, solicitando registos no imediato, per-

verte este aspeto fundamental ao desenho em geral, bem como à interiorização do 

método (seja ele qual for) em particular, não podendo expectar resultados plena-

mente clarificadores da sua maior ou menor  eficácia.

› O bem proporcionar, o bem posicionar e o bem articular volumes, no espa-

ço, refletem competências que o método da Modelação terá potenciado. Volta-

mos, porém, a frisar algo que já atrás foi dito: a herança fundamental deixada pelo 

treino em modelação situa-se, a nosso ver, no plano das atitudes e dos valores: no 

plano de um (re)design da postura do futuro projetista no sentido da persistência 

crítica e autocrítica.
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9.1. INTRODUÇÃO

Uma vez que esta investigação assume sitiar-se no terreno do ensino do desenho 

em contexto universitário, importou-nos entrevistar docentes atualmente ativos na 

lecionação da disciplina. Os professores que acederam a participar na investigação 

exercem o ensino em Instituições Superiores tanto de design como de arquitetura, 

em Lisboa, tendo frequentemente desenvolvido a sua experiência nas duas áreas, por 

vezes até em simultâneo, assim se confirmando, pela prática, aquilo que, em teoria, foi 

dito ao longo do nosso trabalho – que o desenho de observação define um campo 

cognitivo que importa à infraestrutura formativa de ambos os domínios.

Passamos a identificar os catorze profissionais entrevistados:

› Ana Guerreiro, pintora.

› Alexandra Ai Quintas, arquiteta.

› Eduarda Lobato de Faria, arquiteta.

› Eduardo Côrte-Real, arquiteto.

› Judith Gouveia, arquiteta.

› Mário Kong, arquiteto.

› Miguel Mira, arquiteto.

› Paulo Pinheiro, arquiteto.

› Pedro António Janeiro, designer.

› Pedro Silva, designer.

› Sérgio Rebelo, arquiteto.

› Susana Campos, pintora.

› Susana Oliveira, pintora.

› Teresa Rodeia, arquiteta.
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Elaborámos um guião de base praticamente fixa, porque nos interessou prio-

ritariamente detetar e assimilar as coincidências e divergências de visão perante 

questões comuns. Porém, permitimo-nos alguma flexibilidade ao nível da estrutura 

de base, ajustando-a sempre que necessário à oralidade do momento e integrando 

uma ou outra pergunta feita “por medida” a este ou aquele inquirido, com base em 

afirmações do próprio, escritas e publicadas. (Consultar Anexo B para o questioná-

rio-base e Anexo C para as entrevistas na íntegra) 

Como se sabe, o presente trabalho tem vindo a valorizar o desenvolvimento das 

competências de tipo processual junto do formando em design, desenvolvimento ao 

qual o desenho presta insubstituível contributo, na especificidade do seu modo de pen-

sar. No momento da elaboração do guião, esta convicção funcionou como uma pre-

missa de suporte à formulação da maioria das questões que viríamos a colocar ao pro-

fessor de desenho. Frisemos, aliás, que entendemos a “vida” da disciplina do desenho, 

ela própria, como um processo assente nas múltiplas componentes da sua didática417 

e sediado na célula sala de aula. Idêntica convicção se veio, aliás, a depreender das res-

postas dadas. Nestas, constatámos inclusive aquilo que, podendo parecer um detalhe, 

não o é: constatámos uma utilização espontânea e assaz frequente da forma verbal 

do gerúndio, por parte das vários docentes, aquando da caracterização do processo 

de aprendizagem dos seus alunos - o que cremos constituir um indício claro do modo 

como essa aprendizagem é encarada e alimentada: “É o ir mostrando...” (Susana Oliveira); 

“Vão-se desmontando…” (Eduardo Côrte-Real); “O aluno vai descobrindo…” (Judith Gouveia)  

417 Precisamos que a palavra “didática” vem da expressão grega Τεχνή διδακτική (techné didaktiké), que se 

pode traduzir como arte ou técnica de ensinar. Diferentemente da Pedagogia, reconhecida como ciência 

a partir do século XIX, a Didática não se libertou inteiramente, ainda hoje, de ser considerada como mera 

disciplina técnica da pedagogia ou um seu mero ramo. Importa-nos, porém, trazer para aqui o modo 

como muitas comunidades científicas do séc. XXI se emanciparam já dessa visão, perspetivando a Didáti-

ca como uma ciência particular e autónoma, dada a grande produção de conhecimentos científicos que 

promove em torno do ensino (o checo João Comênio e o alemão Wolfgang Ratke terão sido determinan-

tes nesta evolução de estatuto). Ora, se focarmos o ensino (objeto de estudo da didática) como “atividade 

direcionada por um docente na formação qualificada dos discentes”, (LUAIZA s/d:2), poderemos avançar 

que a didática reflete sobre “o que” e o “como” se deve ensinar, através de três categorias fundamentais 

ao processo: a “docência”, a “aula” e a “aprendizagem” (esta última tida como transformação do aprendiz 

por via dos múltiplos elementos envolvidos no processo). Limitados no desenvolvimento a dar a estas 

questões, cremos que estas precisões serão suficientes para estabelecer, perante o leitor, ligações evidentes 

com a nossa problemática, nos diferentes tópicos que esta foi levantando. 
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E, numa das respostas da pintora Ana Guerreiro, encontramos um reforço particular-

mente explícito daquilo que pretendemos dizer: 

“O desenho é um modo de conhecer o mundo. E esse modo é um work-in-pro-

gress. Nesse sentido gerúndio há um paralelo terrível com o saber dominar 

timings – o desenho é já um campo de ensaio para ele [o aluno] saber que 

não é numa direta que se desenvolvem competências… também em projeto.”

9.2. UMA VISÃO INFERENCIAL SOBRE AS ENTREVISTAS

O ponto de partida para as entrevistas, i. e., a primeira questão do guião, foi o seguinte:

Como sabe, a problemática da minha investigação situa-se no ensino do de-

senho, não como disciplina autónoma, mas como disciplina integrada nos Cursos 

de Arquitetura e de Design. Assim, temos como pano de fundo o estudo de relações 

entre o desenho e o projeto. Começaria por lhe colocar uma questão de ordem ge-

nérica: Concorda com a afirmação de Molina de que “um desenho sem projeto  

é impossível”?418

Clarifiquemos: o entrevistado vê-se colocado perante a citação de Molina, de-

liberadamente descontextualizada, numa intenção de que se vejam multiplicados 

os planos interpretativos e livremente estabelecidas as territorialidades associadas 

aos dois termos “projeto” e “desenho”, na sua maior ou menor interdependência. Al-

guns entrevistados “avançaram” imediatamente uma resposta, outros começaram 

por acusar aquela descontextualização, tendo estes sido encorajados a abordar a 

possível polissemia dos dois termos-chave como melhor entendessem.

Neste momento, cabe-nos fazer precisamente o inverso e esclarecer o leitor 

acerca do contexto original em que o citado autor faz surgir a afirmação.

Embora os termos “desenho” e “projeto” estejam a ser utilizados por Molina no seu 

sentido lato, não deixam de estar claramente conectados com a experiência do ensi-

no: é, pois, da aprendizagem do desenho que se trata. No exercício pedagógico, Moli-

na repudia veementemente a falsa segurança de toda e qualquer fórmula facilitadora, 

mas jamais a confunde com a imperativa necessidade de deliberação consciencializa-

418 T.L.: “Un dibujo sin proyecto, es imposible.” (MOLINA 1995:149)
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dora, tal como não renega a componente projetual do desenho, ao reconhecer-lhe a 

processual. Assim, a afirmação que citámos em entrevista demarca, na obra original, 

uma posição tão adversa à utilização cega de metodologias que se proponham anular 

as incertezas e tensões inerentes ao conhecer-pelo-desenho quanto à falta de rumo, 

de determinação e mesmo de compromisso pedagógico. O professor tem, nisto, a 

maior das responsabilidades. Molina expressa-o com grande força quando afirma:

“A ideia de que a aprendizagem do desenho é um exercício para um depois não 

comprometido, que se pode trabalhar sem estabelecer um sentido prévio, com a 

confiança de que mais tarde estes conhecimentos ‘neutrais’ podem aplicar-se a qual-

quer conhecimento, revela no melhor dos casos um desconhecimento profundo de 

que o ato criador se realiza na determinação mais absoluta, porque desenhar é 

sempre essa vontade de definir o impreciso, de tal modo que se torne evidente o 

pressentimento que lhe deu origem.” 419 (MOLINA 1995:147-148) (sublinhados nossos) 

E, curiosamente, as palavras do arquiteto Sérgio Rebelo, aquando da entrevista 

que nos facultou e num momento que diríamos já “acessório” relativamente ao ful-

cro da questão colocada, alinham-se com esta posição: 

“Um desenho produzido de modo absolutamente lúdico, inesperado, espontâneo, 

sem caminho pré-definido... não terá propriamente um projeto. Porém, na nossa 

prática como docentes de desenho, considero que deve haver sempre um projeto – 

um projeto de ordem pedagógica - ainda que possa vir a ser alterado de acordo com 

esta ou aquela circunstância.” (Sublinhados nossos)

A verdade é que, tal como Molina, todos os entrevistados, sem exceção, asso-

ciaram de modo mais ou menos explícito, o termo “projeto” a uma “determinação” da 

consciência ou “autodeterminação” que faz do homem um ser conformador da sua 

própria identidade.420 Constatamos, nas entrevistas, que os termos “consciência” e 

419 T.L.: “La idea de que el aprendizagem del dibujo es un ejercicio para un después no comprome-

tido, que se puede trabajar sin estabelecer un sentido prévio, com la confianza de que luego estos 

conocimientos “neutrales” pueden aplicarse a cualquier conocimiento, revela en el mejor de los casos 

un desconocimiento profundo de que el hecho creador se realiza en la determinación más absoluta, 

porque dibujar es sempre esa voluntad de definir lo impreciso, de tal forma que se haga evidente el 

presentimiento que le dio origen.” 

420 Ver o ponto 6.3.4., no qual estas ideias são trabalhadas a partir de Otl Aïcher e de José A. Marina.
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“vontade” que, em Molina, convocam a componente projetual de um desenho, res-

surgem tal e qual ou segundo expressões de intenção claramente sinónima, como 

“ intencionalidade”, “propósito”, “pré-arranjo”, “desígnio” ou mesmo “desejo”, por oposição 

a “acaso”, “espontaneidade”, “repentismo”, “ irreflexão”, “anarquia” e outras. Porém, não de-

verá depreender-se que aquilo que divide estes dois grupos de atributos associados ao 

desenho trace uma linha entre o que está bem e o que está mal, entre o bom e o mau 

desenho. Algumas respostas exaltaram a importância do acaso, em desenho, e outras, 

suas próximas, defenderam muito positivamente as dimensões de espontaneidade, 

prazer e ludismo que lhe estão associadas, alheias a qualquer intenção dita projetual – 

o que, naturalmente, as levou a discordar do sentido taxativo das palavras de Molina. 

Outras respostas, pelo contrário, optaram por desenvolver argumentos de po-

sitivo alinhamento para com o sentido que decifraram na citação. É o caso de Pedro 

Janeiro, que começa por lembrar que o termo “projeto”, tido genericamente, “sempre 

tem a ver com qualquer coisa que se vai fazer a seguir.” Nessa aceção, completa, 

“o projeto é um momento que se vai buscar ao futuro, um momento que 

o desenho pode trazer para o presente para o agora no efetivamente aqui.  

A palavra “representação”, aliás, quer dizer isso mesmo: apresentar de 

novo,  reapresentar. Sim, posso concordar com Molina quando diz que não 

há desenho sem projeto.” 

Esta perspetiva temporal, fundada na relação presente/futuro e tão pertinente 

de ser relevada a propósito da citação, terá igualmente sido convocada pelo pensa-

mento dos restantes entrevistados (basta rever as terminologias que foram sendo 

empregues), mas terá assumido, nestes, uma forma mais implícita do que explícita. 

Diríamos que, na maioria dos casos, a projeção temporal (projetar-se no tempo que 

há de vir) terá surgido desde logo afetada a uma deliberação da consciência, fazen-

do com que toda a argumentação se desenvolvesse a partir da oposição gratuito/

intencional. Assim, sintetizaríamos que o “concordar” ou “discordar” com a afirmação 

de Molina tout court decorreu diretamente do modo como se gradua a qualidade 

reflexiva/irreflexiva no ato desenhado e dos limites que se estabelecem para a sua 

participação no ato projetual. Podemos agora questionar: e será que deveríamos ver 

um real interesse em estabelecer definitivamente tais limites? Ou, sequer, em de-
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marcar uma barreira clara entre os espaços de atuação do desenho, de um lado, e 

do projeto, do outro? Tanto o arquiteto Paulo Pinheiro como o designer Pedro Silva 

experimentaram inverter o sentido da afirmação, da qual resultaria que também não 

seria possível um projeto sem desenho… uma ideia nem mais nem menos polémica 

do que a anterior. A verdade é que esta operação de inversão veio evidenciar a re-

lação de circularidade funcional que sempre existe entre os dois domínios, levando 

Pedro Silva a dizer-nos que “as coisas tendem a ser um pouco cíclicas: tanto se 

pode desenhar a projetar como se pode projetar o desenho”.

Se quisermos retomar a análise de cariz disjuntivo entre as duas atividades, aí, as 

palavras do arquiteto Eduardo Côrte-Real são bem esclarecedoras quando diz que 

“mesmo perante um mesmo desenho, nós podemos dissociar e dizer: ‘Este é o as-

peto puramente desenhístico do desenho e ‘este é o aspeto projetual do desenho’.”  

Do mesmo modo que se revela elucidativa a distinção classificativa proposta pelo ar-

quiteto Miguel Mira: segundo ele, ao comentarmos a citação, há que definir se estamos 

a referir-nos a desenho “operativo” ou a desenho “operatório” 421 e daí decorrerá uma 

concordância ou discordância (respetivamente) para com o teor da citada afirmação.

E o aluno? Que perceção terá o aluno acerca daquilo que une e desune estes dois 

campos disciplinares nucleares nos quais foi introduzido, assim que ingressou no 1º 

ano do seu curso? Preferirá o professor de desenho trazer o tópico a lume (nem que 

seja a lume brando…) ou preferirá, perante a sua complexidade, mantê-lo em latência? 

••••

A segunda pergunta do guião, na imediata decorrência da primeira, satisfazia esta 

curiosidade, formulando-se assim: Costuma transportar essas ideias para o terreno da 

sala de aula, i. e., considera importante explicitar essas ideias, junto dos seus alunos? 

De imediato e quase incontornavelmente, a pergunta despoletou a questão da 

maturidade global do aluno: perante o aluno muito jovem, disperso e com muito 

pouca experiência tanto no domínio prático do projeto como no do desenho, reve-

la-se não propriamente descabido mas sem dúvida difícil introduzi-lo na dita proble-

mática… pelo menos por via teórica. A pintora Susana Campos, confirmando este 

421 Esclarecemos o leitor acerca da distinção entre “operativo” e “operatório” no ponto 6.3.2. do capítu-

lo 6 do nosso trabalho.
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retrato geral do aluno e destacando, nele, um outro aspeto particular, “muitas vezes 

referido pelos teóricos da educação, aquela tendência das gerações mais recen-

tes para não se conseguirem focar muito tempo na mesma temática”, encontra 

uma subtil via de concertação: opta por “fracionar esse discurso” e/ou por “veicu-

lá-lo em exercícios”, nos quais o aluno manipula, ele próprio, dimensões processuais 

que acabam progredindo para projetuais e vice-versa, assim confirmando  (isto dize-

mo-lo já nós) o estatuto não exclusivamente prático, não exclusivamente teórico, mas 

teórico-prático da disciplina – uma vez que o desenho é um fazer que não dispensa o 

pensar.422 A arquiteta Eduarda Lobato de Faria refere precisamente estes “dois pla-

nos de evolução: a evolução técnica, pela prática – quanto mais desenho, melhor 

desenho – mas também pelo pensar – quanto melhor penso, melhor desenho.”

Verificámos ainda que este teorizar, falar, pensar, com o aluno, se aproxima, fre-

quentemente, de um conversar. O arquiteto Sérgio Rebelo responde-nos que costu-

ma, sim, abordar estes aspetos mais teóricos, mas sempre em estreita relação com 

as práticas e “de uma maneira relativamente informal, muitas vezes sem pré-

-programação.” Podemos então ver estes momentos de aula como diálogos (não é 

só o professor quem fala) e mesmo conversações (com larga participação do impro-

viso e da informalidade) que, no testemunho que também a pintora Ana Guerreiro 

nos oferece, por seu turno, nos parecem particularmente consequentes. Na primeira 

questão colocada, Ana Guerreiro destacara a importância da descoberta do poten-

cial da expressão, por via do desenhar, identificando-a com a inquestionável possibi-

lidade de integrar as atividades projetuais nas artísticas: “Esse enriquecimento pela 

expressão faz parte do entendimento da arquitetura [e do design, diríamos nós] 

enquanto arte.” Acresce dizer que esse mesmo entendimento não acontece se não 

soubermos mobilizar em nós mesmos um olhar de perscrutação (curiosa, intrigada, 

abismada) do material sensível e reflexivo que nos oferece o próprio quotidiano – 

assim depreendemos do modo como esta docente responde à questão colocada:

“Com certeza, falamos mesmo muito destas coisas. Convocamos, por vezes, 

coisas muito simples e extraordinárias: memórias de infância, autores, fil-

mes, trabalhos de arquitetura mas, fundamentalmente, convocamos o dia 

a dia. Esse perscrutar tem de ser diário e o próprio arquiteto tem de fazê-lo. 

422 Dissertamos acerca do estatuto teórico-prático da disciplina no capítulo 2.4.1.1. do nosso trabalho. 



422

En
tr

ev
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 9

O artista vai, também, à procura do discreto e é nesse sentido que se convo-

cam as coisas e se compreendem e se medem e se representam…”

Alguns docentes apontaram que só no 2º ano da disciplina é que haverá mais 

permeabilidade no aluno, para a questão, outros não tanto, como acabámos de ver 

e como igualmente constatamos na resposta que nos deu a pintora Susana Oliveira: 

“Sim, até começo logo por mostrar aos alunos, no início do ano, que o dese-

nho é uma ferramenta para utilizar muito para além do âmbito em que eles es-

tão habituados a trabalhá-la. Falo-lhes do lado operativo do desenho, do modo 

como um geógrafo, um arqueólogo, um coreógrafo ou um músico usam o dese-

nho, num modo que não é propriamente artístico.” 

Estas afirmações permitem-nos reafirmar um importante círculo de relações 

entre termos-chave: se não é propriamente o “modo artístico”, diríamos que é, então, 

o “modo projetual” que, sem renegar aquele, se vê associado às possibilidades “ope-

rativas” do desenho. Optar por trabalhar o desenho de um modo projetual e expli-

citar tal opção ao aluno pode ser visto como o grande “mote” da disciplina – assim 

nos diz, por seu turno, a arquiteta Teresa Rodeia. Um “mote” que vem estabelecer 

uma saudável relação de “parceria” (aplicamos aqui o termo de Pedro Silva) entre as 

duas disciplinas ou até mesmo de “ fusão”, usando agora um termo mais extremo de 

Teresa Rodeia: “Tenho cada vez mais consciência de como é importante [o aluno] 

perceber que o projeto e o desenho são, as duas coisas, a mesma!” (sublinhados 

nossos) A grande conquista de ordem pedagógica que decorre da insistência-no-mo-

te (passo a redundância) é que o aluno se vê duplamente engrenado na experiência 

processual, desenhando-se e redesenhando-se a si próprio nessa postura, negando 

e renegando o preconceito de colocar o resultado à frente do processo – porque as 

duas disciplinas o moldam, em duplo, nesse mesmo sentido. E é esse moldar, esse 

transformar da visão do aluno que lhe vai permitir entender que os limites discipli-

nares não são barreira estanque – sendo que, uma vez sensibilizado e esclarecido, 

será ele próprio, em moldes talvez inconscientes de início e conscientes depois, a 

sentir, compreender e até fomentar contactos e contágios. Lembramos a propósito as 

palavras de Manuel Taínha: “Em todas as situações de aprendizagem em que nós, docen-

tes, envolvemos o aluno, este deve reconhecer sempre aquilo que lhe está a ser ensinado.  
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Melhor, o aluno deve ser levado à descoberta daquilo que se lhe está a ensinar.”(2006:57) 

Do mesmo modo, diríamos que é nossa obrigação, quaisquer que sejam as estraté-

gias, levar o aluno a compreender os porquês e os para quês das vizinhanças discipli-

nares: “Se [o desenho] está inserido, na didática dos cursos, na sua capacidade de 

melhorar o projeto, de ele ser parceiro do projeto, não faz sentido nenhum que 

se desenhe sem se perceber para quê” (Pedro Silva).

••••

Embora na linha das mesmas preocupações, a pergunta seguinte canaliza-

va o olhar do indagado para o subdomínio específico do desenho de observação:  

Situemo-nos agora no desenho de observação - que é uma modalidade particular 

de desenho, com meios e fins próprios, e que persiste integrado nos planos curricu-

lares dos cursos de Arquitetura e de Design. Este facto faz supor que a observação 

desenhada traz, de algum modo, mais-valias à prática do projeto. Gostava que me 

assinalasse algumas delas...

Falar em especificidade do território não significa, no caso, falar em constrição 

ou pequenez, pois imediatamente entrevimos um vasto campo de aspetos a relatar, 

quando pensamos no que faz e no que traz este desenho. Constatámos, aliás, nos 

inquiridos a necessidade de rapidamente procurarem uma via de sintetização que, 

no tempo disponível para a oralidade, pudesse expressar esse conteúdo que logo se 

lhes deparava como sendo imenso.

Identificar uma especificidade territorial vai implicar, no caso do desenho, o de-

senvolvimento de um olhar também ele específico, que distinguirá definitivamente o 

homem-que-desenha dos demais: 

“Um leigo olha na globalidade, mas um projetista tem de saber olhar de 

modo a descobrir a essência das coisas... o que não é fácil nem imediato! Só 

a observação constante da realidade é que permite ao nosso cérebro discer-

nir acerca do que é essencial e do que não é”

 diz-nos o arquiteto Mário Kong, que completa a afirmação numa outra: “essa 

capacidade de saber ver o essencial, na arquitetura ou no design, é que nos 

permite fazer, depois, a nossa própria arquitetura ou o nosso próprio design.”  
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A ideia lata de que a capacidade inventiva, em comunicação visual, não seria, sequer, 

possível sem a observação do meio físico, é expressa por muitos dos inquiridos, fre-

quentemente de maneira bem direta e inequívoca como o faz Eduarda Lobato de 

Faria: “Não é possível imaginar sem nos basearmos naquilo que conhecemos. Isso 

não existe… Como dizia Karl Popper, nem Adão nasceu com uma folha em bran-

co.” Poderemos, daqui, avançar um pouco mais e questionar: e será que conseguimos 

mesmo multiplicar o preenchimento criativo da dita folha? Temos, para tal, a ferra-

menta-desenho ao nosso dispor, mas será que sabemos extrair dela as suas plenas 

potencialidades? As coisas parecem complicar-se um pouco, na medida em que o 

uso de qualquer ferramenta carece de aprendizagem. Surge-nos, então, apontada, a 

necessidade imperiosa de aprender a “despertar” (Teresa Rodeia), aprender a “fixar a 

atenção” (Susana Oliveira), aprender a “ver” (Alexandra Quintas) e aprender a fazer tudo 

isto mediante uma postura de observação dita “ativa” (Miguel Mira), i. e., indissociável 

da ação física do lápis na mão. A verdade é que o exercício da observação sempre fixa 

o desenhador em dois problemas distintos: o problema do(s) objeto(s) do mundo real 

e o problema do desenho em si, que é um outro mundo composto por nós: “É que há 

os aspetos miméticos, da relação com os objetos tridimensionais do mundo físico, 

mas também há aqueles aspetos de composição, de equilíbrio, de coisas muito 

mais subtis que também vão aparecer no desenho de observação”, dizem, deste 

lado, a pintora Susana Campos e, deste outro, a arquiteta Alexandra Quintas: 

“É evidente que há ainda o aspeto da composição visual: se nós começar-

mos a entender como é que as coisas funcionam, em termos percetivos, 

utilizando as leis da Gestalt, etc, tendo noção que o nosso olhar completa 

linhas que não estão lá e coisas deste género, tudo isso vai convergir para a 

sensibilização vis-a-vis do sentido compositivo visual, essencial ao projeto.” 

A pintora Ana Guerreiro corrobora, dizendo que:

“Quanto mais essa pragmática [a docente refere-se ao reconhecimento de 

uma “memória pragmática impressa nas formas” que o desenho de observação 

promove] for instaurada, melhor, até porque já não temos tempo para ou-

tras coisas, já não temos muito tempo para os exercícios apenas abstratos 

(…); então, a Gestalt, por exemplo, pode ser perfeitamente convocada a 
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reboque dos exercícios de representação, encaminhando-os para a compo-

sição e para a experiência do espaço."

Outras mais-valias para o projeto surgem, também elas, “a reboque” das capaci-

dades de observação e representação que o desenho faz desenvolver (que, aqui, será 

o mesmo do que dizer que lhe são intrínsecas). Segundo Ana Guerreiro, tais capacida-

des traduzem-se, ainda, em “conhecimento e domínio de arquétipos, de proporção. 

É importante entender a antropomorfia que existe por detrás das coisas, sejam 

cadeiras, sejam pessoas, casas, fachadas, janelas, objetos à escala da mão.”

As palavras desta docente vêm pôr em relevo o papel da memória, i. e., lem-

brar-nos de que as capacidades de representação estão intrinseca e profundamente 

ligadas às de memorização. Mesmo que não chegue a desenvolver-se, no aluno, um 

conhecimento totalmente consciente e/ou sistemático de formas tidas como arque-

tipais, a faculdade da memória (dizemo-lo agora nós, de modo esquemático) encar-

regar-se-á sempre de assegurar a ligação entre o visto, o desenhado… e o projetado. 

Num dos momentos da sua resposta à presente pergunta do guião, Pedro Janeiro 

refere-se, também ele, a essa relação, relatando, a propósito, um exercício que costu-

ma desenvolver com os seus alunos – em que estes desenham o que existe por detrás 

das suas próprias costas: 

“Eles podem olhar para trás tantas vezes quantas quiserem, mas, enquanto 

estão a desenhar, não têm a realidade à frente. Este exercício traduz-se numa 

espécie de desenho intermédio entre o desenho de observação e o desenho 

de memória, porque pressupõe um tempo menor de exposição aos olhos (…). 

Isto ajuda-os a conseguir, um dia, desenhar o seu projeto, i. e., a antecipar 

uma nova realidade quando não têm realidade à frente, nem sequer atrás.”

Mas, segundo Pedro Janeiro, a mais valia que o desenho de observação acresce 

ao projetista em formação coloca-se, fundamentalmente, no plano da comunicação 

(ou de uma metodologia de ação suscetível de garantir essa comunicação, como ve-

remos). Lembremos que um desenho de observação é (à partida) feito para ser visto, 

é feito para comunicar algo a alguém. Nesse sentido, ele revela-se particularmente 

vocacionado para  assegurar os elos possíveis entre emissor, recetor e realidade – ou 
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entre aluno, professor e modelo, se nos reportarmos ao contexto específico da sala 

de aula. Vislumbremos um pouco daquilo que se passa neste espaço:  

“Aquilo que o aluno está a ver, não sendo exatamente igual àquilo que eu, 

como professor dele, vejo, não impede que consigamos chegar a uma espécie 

de consenso. Eu consigo avançar até ao objeto e apontar e dizer. “- Está a ver 

esta aresta aqui? Está a ver esta linha? Está a ver como a linha do horizonte 

muda conforme você se levanta ou se baixa?” Portanto, apesar da realidade 

ser só um pretexto, ela serve-nos como uma espécie de lugar de convergência 

do nosso olhar e, por aí, motivo para introduzir o tema complexo da figurati-

vidade e dos critérios que a suportam. Se não fosse através da realidade, como 

é que eu comunicava com o aluno? Se não fosse assim, eu não saberia o que é 

que ele estava a ver e a pensar acerca daquilo que vê, e, no limite, que 'casa', 

através do desenho, ele pode querer e ser capaz de fazer! (…) E portanto, nós 

partimos do desenho de observação também como metodologia a ser aplica-

da às imagens arquitetónicas que lhe vão eventualmente aparecendo na ca-

beça, no espírito, ou nisso que provoca a necessidade ou a vontade de ver por 

imagens as formas e os espaços que elas configuram.” (Pedro Janeiro)

Amparado pelas metodologias do desenho de observação e vocalizadas estas 

pela pessoa do professor, o aluno vai adquirindo a capacidade de tornar visível – aos 

outros mas, antes do mais, a si mesmo – a sua ideia. Uma capacidade essencial ao 

projeto… por onde duvidar?  Indo pelo absurdo, voltemos a interrogar: que seria de 

um projetista visual que não conseguisse oferecer a si mesmo uma imagem daquilo 

que pretende criar?

A pergunta que presentemente tratamos fez “explodir” uma imensidão de con-

teúdos e de visões nas mais variadas direções – facto previsível do qual logo avi-

sámos o leitor. A arquiteta Judith Gouveia, por exemplo, coloca-nos perante toda 

outra questão: ao comentar que o aluno de hoje que, via internet, “tanto está aqui 

hoje como na China, em Paris ou na Austrália”, dificilmente terá desenvolvido o 

“hábito de observar com rigor o mundo que o rodeia”, sendo que podemos ver 

na prática da observação desenhada uma compensação dessa carência: “O desenho 

de observação fá-los pensar um pouco mais, fá-los conter, estar algum tempo 
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a pensar sobre uma determinada questão”. De facto, uma mais valia do desenho 

em geral, por demais reconhecida, decorre desta qualidade temporal que lhe está 

associada enquanto vivência, com todo um importante rol de consequências ao ní-

vel das capacidades pessoais de interiorização, memorização e posterior “evocação” 

(repescamos este termo da resposta de Teresa Rodeia); no desenho que aqui nos 

ocupa, o de observação do real, torna-se evidente que é a disponibilidade temporal 

que transmuta o mero olhar numa disposição reflexiva para ir além das aparências, 

para – como diz Norman Potter -  “escavar abaixo da superfície” 423 (POTTER 2006:23).  

“Reconheceres o mundo através do desenho permite-te uma compreensão mais pro-

funda porque implica um tempo, uma paragem, um momento de reflexão... logo, 

uma certa lentidão, porque o processo de compreensão não se faz com rapidez.”  

(Teresa Rodeia) Afirmações como estas estão longe de ser retóricas, são até confirmá-

veis. O designer Pedro Silva conta-nos que, “para sensibilizar o aluno”, lhe costuma 

dizer: “descreve-me o objeto antes de o desenhares, e descreve-mo depois de o 

desenhares”. A alteração do grau de consciência será significativa: 

“Depois de o desenharem – se o desenharem com uma atitude consciente, 

madura, disciplinada - eles vão descrever-me o objeto de um modo quase 

fidedigno, só oralmente. O reconhecimento de todos os fatores, acidentes, 

morfologias, tudo isso de que se pode ter uma noção vaga e global antes de 

desenhar... depois de desenhar, a história será completamente diferente e é 

precisamente a aferição desses dois pesos que nos dá o ganho obtido.” 

Sublinhámos, nas afirmações acima, a importância que adquirem os aspetos 

disciplinadores do desenhar – através dos quais transitamos diretamente para as ob-

servações feitas pelo arquiteto Paulo Pinheiro: segundo ele, os seus próprios alunos 

não terão tido, no percurso escolar anterior, uma formação suficientemente “disci-

plinadora da observação”. Há então que repor rapidamente essa lacuna:

“A relação visual que temos com o mundo das formas do território, no âm-

bito da arquitetura ou do design, não me parece que possa prescindir disso. 

É uma relação que, se não tiver algumas balizas, algumas metodologias 

423 Citamos um dos Princípios Educacionais em Design formalizado por Norman Potter, ao qual já o 

ponto 3.2.1. do capítulo 3 fez referência.
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seletivas, se não houver uma disciplina da sensibilidade (se é que isto pode 

ser dito desta maneira), há uma falha fundamental.”

A falha revela-se de modo evidente, flagrante: o formando afoga-se na imensi-

dão dos problemas que atingem a sua sensibilidade/o seu intelecto, em número e em 

complexidade – o que é tanto verdade para a construção de uma resposta em dese-

nho como para de uma resposta em projeto. Ciente daquela imensidão nefasta (em 

nu e cru) para o principiante, já Maurice de Sausmarez sugerira que, em cada exercício 

de representação bi ou tridimensional, se limite prévia e claramente, “o número de 

fatores a considerar” (1986:29). Miguel Copón, por seu turno (referindo-se concreta-

mente ao desenho de observação), faz ver que “construir uma via de comunicação no 

acesso ao real é sempre uma tentativa de restrição dos fenómenos a considerar relevan-

tes.” (1995:429-430) Ora restringir pressupõe selecionar e, aí, devemos relembrar Massi-

roni fazendo ver que qualquer codificação, por si só, “exige uma escolha” (1983:69)425.  

Desenhar tem, pois, a ver com tomar opções e geri-las ou, dizendo de outra maneira: 

“Desenhar é escolher, (…) nós não vamos desenhar tudo e esse saber escolher o 

que é importante é que nos permite saber o que é desenhar” (Alexandra Quintas). 

Ora, a atitude disciplinada e a capacidade seletiva que dela decorre podem ser vistas 

como competências projetuais que o desenho desenvolve e treina – assumimo-lo nós 

em tese. Podemos ir mais longe e afirmar que a grande maioria dos exercícios que 

julgamos mais consequentes no contributo que possa o desenho prestar ao projeto, 

combatem acima de tudo a gratuidade e a desorientação, ainda que possam visar, 

colateralmente, outros objetivos. Colocamos as palavras do arquiteto Eduardo Côrte-

-Real nesta mesma linha de preocupações, quando defende que:

“para um designer, um desenho ‘ao calhas’ não funciona. O designer é al-

guém que tem de ser apaixonado pelo detalhe e pelo rigor, seja quando 

desenha um tipo de letra, seja quando desenha um automóvel. Alguns exer-

cícios de desenho de observação, concebidos a pensar nos futuros designers, 

visam que eles não percam o detalhe e a precisão, são um treino para tal”. 

Nem mais: os exercícios que “são concebidos a pensar nos futuros designers” con-

424 Tanto os capítulos 5. como 6. do presente trabalho problematizam estes aspetos de modo  

direto e incisivo.
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cretizam importantes decisões de ordem metodológica e, por isso mesmo, refletem 

diretamente a filosofia de um programa, no seio de um curso. “Rigor” e “precisão” 

surgem pois como palavras-chave na estruturação (mesmo infraestruturação) do 

pensamento do futuro projetista, pelo desenho: “Insisto muito na ideia de que 

o exercício de observação vai criar uma infraestrutura para o ato projetual”,  

diz por fim Côrte-Real.

Reforcemos: há muitos diferentes olhares; aqui, falamos da necessidade de 

desenvolver no aluno em design um olhar de tipo projetual. Pretendemos assumi-

damente que o desenho corrobore nesse sentido, nutrindo esse modo de olhar – 

que interessa ao projeto, sim, mas, não o esqueçamos, interessa ao próprio desenho! 

Quando falamos de uma observação desenhada que sabe focar o detalhe sem perder 

o sentido do todo e igualmente sabe a sua inversa, i. e., abarcar o todo em plena 

consciência do detalhe, estamos a falar de uma só ambição pedagógica - que situa 

o desenho qualificado no projetista qualificado. O olhar projetual/disciplinado com 

que o aluno observa um qualquer tema, com fins representativos, em desenho, é 

pois um olhar simplificador-por-ordenação; já na resposta dada à primeira pergunta 

do guião, Teresa Rodeia o referira: 

“Quando observamos, a riqueza do tema é tanta que, se não se encontra 

uma maneira de fazer conjugar as partes num todo, i. e., se não se tem 

uma atitude projetual perante aquele problema, não se consegue construir 

o desenho, não se avança”. 

A nós, docentes, cabe-nos desfazer os bloqueios e promover os avanços, pelo 

que temos de nos saber fazer munir de métodos e estratégias adequados e, dentro 

destes, de saber sugerir ao aluno “mecanismos” de ação e “critérios” de avaliação/

seleção que o apoiem eficazmente no momento em que tem, ele próprio, as rédeas 

na mão. A isso se reportam também as palavas de Paulo Pinheiro: 

“Parece-me imprescindível apoiarmo-nos em mecanismos que nos ajudem, 

quando estamos perante o real a observá-lo; ativar, mentalmente, critérios 

que nos permitam (…) selecionar, diferentes aspetos da imensidão que en-

tra pelos nossos olhos e nos ecoa no cérebro. E conseguir, assim, identificar 

dimensões formais, lumínicas, texturais, até sociais, todo um conjunto de 
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fenómenos... isto é fundamental para a nossa atividade projetual.” 

Paulo Pinheiro, num outro momento da mesma resposta, referira explicitamen-

te a necessidade de se verem aplicadas “metodologias seletivas” (citação anterior), 

e Judith Gouveia, por seu turno, recorre à explicitação dos próprios métodos de re-

presentação numa intenção de afirmar, pelo exemplo, que cada método é “seletivo” 

a seu modo, i. e. “molda” o olhar do aluno de determinada maneira, segundo um pro-

pósito particular. Então, no seu conjunto, os vários métodos acabam cobrindo um 

campo de problematização imprescindível à estruturação intelectual do formando.

O que se pretende, obviamente, é que essa estruturação intelectual do formando se 

traduza em conhecimento operativo: “Esse conhecimento mais profundo, mais analí-

tico, das coisas, observadas do ponto de vista do desenho, vai servir, depois, a prática 

do projeto, mesmo que não de uma forma totalmente consciente.” (Susana Oliveira)

Se, até aqui, temos colocado a tónica nas dimensões “analíticas” que o desenho 

de observação faz incrementar, importa não esquecer que as outras, as não-analíti-

cas e até “inconscientes” (repare-se que Susana Oliveira referiu ambas), não deverão 

ser vistas como um inconveniente ou, sequer, como dimensões sobrantes no exercí-

cio do desenho. O arquiteto Sérgio Rebelo igualmente se encarrega de no-lo lembrar: 

"Ao fazeres uma representação a partir da observação, exercitas um pensa-

mento de natureza visual, i. e., ativas processos mentais não verbais. O tra-

balho de construir o desenho, o trabalho subjacente a essa materialização, 

conduz à descoberta de modos de fazer não analíticos, que são do domínio 

da abstração e, logo, mais holísticos.”

Não há, porém, exclusões: segundo Sérgio Rebelo, a plena experiência do dese-

nho tem a ver com a livre articulação que podemos fazer entre as suas componentes 

racionais e intuitivas: 

“O pensamento visual, que é mais aberto [do que o pensamento verbal], 

pode desdobrar-se em diferentes caminhos, uns em que predomina um sen-

tido intuitivo, noutros o sentido racional. Portanto, a grande riqueza da ex-

periência do desenho de observação não está no resultado, mas no processo 

mental envolvido e na marca que essa atividade deixa em nós.”
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Palavras como estas não só ampliam a paisagem do desenho como intensificam a 

impressão de mobilidade que podemos ter no seu espaço. Pretendemos com isto dizer 

que a referida “abertura” do pensamento visual aos “diversos caminhos” apontados, re-

leva o sentido de fluidez potencial que bem conhece todo aquele que exercita desenho.

Cremos igualmente reconhecer uma ideia de fluidez, associada a naturalidade, 

nas palavras da pintora Susana Campos, a propósito da questão colocada, i. e., a 

respeito da operação intelectual e sensorial que assegura a passagem da observação 

para a invenção: “Como o desenho é um instrumento útil e relativamente eficaz 

para nós apreendermos de forma crítica a realidade, depois prolonga-se com 

naturalidade pelo projeto.” (sublinhados nossos)

Entre a capacidade crítica desenvolvida por via do desenho e a ação criativa (e 

certamente não menos crítica) do projeto parece estabelecer-se uma ligação muito 

forte e direta. Daqui poderemos depreender que, num sentido lato, as práticas incre-

mentadas de modo intencional (como fatalmente o são as sugestões metodológicas 

da pedagogia do desenho) sempre constituem plena aliança com as suas contrárias, 

naquela relação de complementaridade ( fusão, até, diríamos) entre razão e intuição 

que sabemos ser intrínseca às atividades artísticas425: 

“O que é que torna alguma coisa intuitiva? - e aqui dirijo-me para o terri-

tório da minha tese. Penso que tudo tem a ver com o hábito sedimentado 

nas práticas construídas de modo informal, ao longo do crescimento, que 

geram os aspetos intuitivos, quer aqueles que estão envolvidos no problema 

da representação, quer noutros quaisquer.” (Susana Campos)

••••

A pergunta seguinte, do guião, indagava se os argumentos acabados de tecer a 

favor do contributo do desenho de observação junto do projeto abrangeriam indi-

ferenciadamente a formação em Arquitetura e em Design. Ou a hipótese contrária: 

Ou será que o aluno-alvo de cada um desses cursos apresenta, à partida, diferentes 

425 Ocorre citar Michel de Montaigne (1533-1592), político, filósofo, escritor e cético francês, que, falando 

dessa relação, coloca em evidência o profundo paradoxo que em si mesma encerra: “Quanta arte não é 

precisa para penetrar na natureza; quanto tempo e quantas regras, quanta atenção e trabalho não dispen-

demos para dançar com a mesma liberdade e graça com que andamos, e para cantar como falamos, e falar 

e exprimir-nos como pensamos.” (apud Maurice de Sausmarez, in Desenho Básico, 1986:7)
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perfis, e/ou foca diferentes horizontes, aos quais pode interessar diferentemente o 

exercício do desenho de observação? 

Pedro Janeiro começa por rejeitar a hipótese de diferenciação que a questão 

admitia, respondendo:

“Não, não acho. (…) Acho que os níveis de proximidade em relação ao ob-

jeto observado é que deverão ser diferentes.” E passa a esclarecer: “Aquilo 

que pretendo dizer é que é mais fácil perceber a importância que tem o 

desenho para um arquiteto do que para um designer. Partindo do princípio 

que o designer trabalha com objetos à escala da mão e à escala do gesto 

mais imediato, é muito mais fácil para este construir um protótipo do que 

para um arquiteto manejar os assuntos da realidade futura com tijolos e 

com argamassas. (…) O arquiteto tem de trabalhar numa escala que torne 

manejáveis as suas ideias.”

A diferença a considerar tem, pois, de se ver localizada num ponto muito claro 

e específico; a diferença a ter em conta, segundo Pedro Janeiro, é a da maior ou me-

nor distância física a estabelecer e gerir entre o desenhador e o modelo – quando se 

pretende exercitar o exercício da observação junto do aluno de design ou de arquite-

tura… porque facilmente compreendemos que o manejamento das ideias projetuais 

requer a aplicação de escalas diferentes, quando reportadas ao urbanismo, à arqui-

tetura ou ao design! Posta a ressalva, poderá, de resto, dizer-se que este desenho 

oferece idêntica cobertura aos interesses formativos das duas áreas:

“O desenho de observação é absolutamente fundamental para o conheci-

mento e, por isso, transversal a todos, todos os cursos!” (Eduarda Lobato de Faria). 

“O modo de pensar, ou melhor, o desenho, como ferramenta de pensamento, 

terá mais em comum do que em divergência.” (Pedro Silva) “O que está por detrás 

do exercício da observação é exatamente a mesma coisa [numa e noutra das 

duas áreas apontadas]”, (Paulo Pinheiro). Expressando ideias próximas destas, todos 

os inquiridos, sem exceção, confirmaram que o contributo formativo do desenho 

de observação é relevante nos dois campos, sendo que Sérgio Rebelo aproveitou a 

pergunta para levar bem mais longe aquela indiferenciação: 



433

En
tr

ev
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 9

“Sabe-se que o convívio com a música desperta nas crianças aptidões que 

não são especializadas, que despertam o seu ser interior para uma relação 

mais rica com o mundo. O mesmo acontece com o desenho e, por isso, con-

sidero que não se deve falar da especialização do desenho de observação 

para esta ou aquela área de formação.”

Nas palavras de Susana Oliveira compreende-se uma mesma veemente rejeição 

de qualquer versão especializada do ensino do desenho: 

“A compreensão do desenho como uma ferramenta entendida apenas na 

sua função mais estrita aproxima-nos daquilo que é o ensino politécnico 

e afasta-nos daquilo que deve ser o conhecimento académico, universal e 

aberto. (…) Entendo que a universidade (…) deve abrir os horizontes dos 

alunos e não estreitá-los.” 

Sérgio Rebelo só num segundo momento da sua resposta é que passa a preci-

sar que “as estratégias usadas para gerir a relação do aluno com esse universo 

da representação do real é que podem, eventualmente, ser diferenciadas, de um 

curso para o outro” e fá-lo em moldes muito concordantes, uma vez mais, para 

com Susana Oliveira, que afirma, também ela: “Evidentemente que o desenho to-

mará, depois, uma especificidade para cada uma dessas áreas, mas não a tem 

ao princípio.” (Sublinhados nossos)

Daqui se depreende que haverá etapas a demarcar no modo como o desenho inte-

gra o curriculum dos dois diferentes cursos. Antes, porém, de definir quaisquer especifici-

dades, não esqueçamos um importante comum que nos lembra a arquiteta Teresa Rodeia:

“Acho que é tudo muito próximo, entre os dois campos, até pela questão 

construtiva. A dimensão construtiva coloca problemas idênticos, em arqui-

tetura ou em design, e essa dimensão é fundamental porque determina a 

junção das partes numa harmonia - o todo, como sabemos, não é a junção 

matemática das suas partes, é uma síntese, uma conjunção. E o desenho é 

imprescindível na obtenção dessa harmonia.” 

E Judith Gouveia, por seu turno, elenca outros comuns, elementos e noções bá-

sicas que fazem parte do vocabulário das duas áreas participando na edificação de 
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uma mesma consciência: 

“É esse treino de observar/representar que vai fazer germinar na maioria 

dos alunos uma nova consciência. Uma peça, um sistema, um encaixe, tex-

turas, equilíbrios, pesos visuais, etc… estas preocupações são inerentes ao 

pensamento do arquiteto ou do designer.”

Resumindo: a posição de que uma possível diferenciação de abordagem ocorre-

rá num segundo momento de contacto com a disciplina é comum a todos os inqui-

ridos, num incontornável ajuste para com o número de semestres disponibilizado 

para ela e para com o calendário letivo correspondente. A consonância entre os vá-

rios docentes volta a ser total ao localizarem aquela diferenciação ao nível dos dois 

mesmos pontos nevrálgicos - temas e escala. Dissemos “nevrálgicos” na medida em 

que estão diretamente conectados com os mais vivos interesses (ou mesmo paixões) 

dos alunos de cada um dos ramos. Eduardo Côrte-Real aflora a questão: 

“Devemos respeitar os alunos, no sentido em que eles vieram para os dife-

rentes cursos por uma questão vocacional. (…) Eles têm de ter essa sensação 

de que estão a dar passos no sentido de desenvolverem uma atenção crítica 

sobre aquela que vai ser a sua realidade. Portanto, temos de respeitar so-

bretudo a questão dos temas, até para os interessar.” 

É por demais óbvio que qualquer proposta de índole pedagógica está condenada 

ao fracasso se não for ao encontro das expetativas do jovem aluno, se pretender arro-

gantemente situar-se acima delas. Assim, durante o seu tempo de vida, a disciplina do 

426 A não ser que prefiramos vê-lo como… “irmão”. Partilhamos da visão de Mário Bismarck (2005) ao 

defender, também ele, as competências processuais do desenho, instrumentalizando o pensamento 

visual em todas as artes, não tendo de ser, ele próprio, arte: “A famosa e tão proclamada autonomia 

artística do desenho (desenho como Obra de Arte final), tão valorizada pelo modernismo, não é mais 

do que a constatação dessa perca de competências do desenho, da impossibilidade de então estabele-

cer uma diferença, geradora e fundamental, entre o Desenho e as outras Artes. Colocar o desenho no 

território das Artes, colocá-lo no mesmo pé de igualdade com as 'grandes artes', não é nem valorizá-lo, 

nem diminui-lo, é desviá-lo, colocando-o como coisa igual, na sua obrigação de ser obra de arte, de fun-

cionar como resultado, de se expor como objeto artístico. O que, em termos letivos, remete o espaço 

escolar dum ‘atelier’ de Desenho, conforme as crenças, para uma variante de um confessionário, de um 

divã do psicanalista, ou de um gabinete de orientação profissional. O Desenho, de pai das artes (segun-

do a genealogia proposta por Vasari) passou a irmão,(só que um bocadinho mais pobre), ganhando em 

visibilidade o que perdeu de ’seriedade’.”
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desenho deverá alinhar-se com essas expectativas. Não esqueçamos, porém: a grande 

lição do desenho, agora no sentido mais lato, está aquém de temas e escalas, e até da 

estrita especificidade deste ou daquele domínio artístico, porque ele é o pensamento 

que os engloba a todos, ele é “pai das artes”.426 Não fossem as prioridades temporais 

do ensino de massas que ministramos e poderíamos viver e fazer o desenho de toda 

outra maneira. No mundo real, moldamos, sim, o desenho aos diversos condicionalis-

mos que se impõem, mas, como acresce Côrte-Real, “num mundo ideal, seria muito 

interessante que os alunos de arquitetura viessem aqui tomar contacto com os 

designers e vice-versa.” Miguel Mira corrobora exatamente neste ponto. Depois de 

referir a “divergência óbvia” que os programas do desenho deverão reconhecer pe-

rante “a essência específica” das diferentes atividades artísticas – não só arquitetura 

e design, mas ainda pintura, escultura e outras – ressalva, também ele:  “…o que não 

quer dizer que não fosse bom que estivéssemos todos juntos durante uma boa 

parte da nossa formação – sabes que esse é o meu ponto de vista!”

A resposta de Mário Kong espelha, no seu todo, estas convicções, até as refor-

çando, quando faz ver que arquiteto e designer percorrem muito frequentemente os 

mesmos temas e as mesmas escalas – o que, por si só, advoga a favor da responsa-

bilidade não diferenciadora, não redutora, que tem o desenho, junto do formando: 

“Eu não vejo dessa forma! Uma pessoa que está na área das artes tem de 

perceber um pouco de tudo! Por exemplo, um arquiteto, o que é que faz? 

Não podemos dizer que só desenha casas! Ele começa numa escala maior, 

mas rapidamente chega à escala do design, quando chega à pormenori-

zação e começa a desenhar a porta e o puxador da porta! Conhecemos 

arquitetos famosíssimos, como o Siza, que percorrem todas as escalas. Está 

tudo ligado pelo desenho, a arquitetura, o design, até a pintura... Tudo está 

intrinsecamente ligado!” 

E Pedro Silva confere, nisto, uma subtil precisão, mais da ordem da circunstan-

cialidade e da contingência do que de qualquer outra: “Ambos, arquiteto e designer, 

trabalham nas mesmas escalas… embora nem sempre se encontrem, não é?”

••••

O questionário-base seguia depois com outra questão: Como sabe, a modalida-
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de de desenho manual mais usado pelo projetista é, à partida,  o esquisso conceptual 

– chamemos-lhe desenho de conceção e não de observação. Este último configura 

objetos-já-existentes, enquanto o outro, o desenho de conceção, configura objetos-

-por-existir. Pergunto-te se vê algum interesse de ordem pedagógica em olhar para 

esses registos lado-a-lado, analisar as suas características e procedimentos gráficos, 

supor o pensamento que está por detrás, tirar daí ilações... 

A esse exercício de leitura lado-a-lado subjaz uma dúvida fundamental ou, pen-

sando melhor, subjaz aquilo que poderíamos apontar como uma potente “questão 

produtiva” 427 que explicitaríamos assim: às duas apontadas categorias de desenho 

deveremos pensá-las por clivagem ou por nivelamento?

No plano fenomenológico, esses dois tipos diferentes de registo deverão ser 

pensados por nivelamento – assim o entendemos, a partir da resposta dada pelo 

entrevistado Pedro Janeiro (reportada à arquitetura mas, segundo cremos, em tudo 

transponível para o domínio do design): 

“Eu não acho que uma ideia de uma casa tenha, em teoria, uma existência 

diversa da casa já construída - já que, do meu ponto de vista, tanto uma 

coisa como outra é (revestida ou feita por) um conjunto de conjeturas.” 

Supor que um desenho de observação, por se vincular ao real, possui maior ob-

jetividade ou fiabilidade do que um desenho de conceção será, pois, uma suposição 

primária, enganadora de todo o resto que se lhe seguir – porque esse vínculo ao real 

tem, afinal, pés de barro. Reconheçamos, antes do mais, a complexidade envolvida 

no termo:  “O real só existe, de facto, enquanto representação – por existir um 

artifício representativo que lhe confere uma existência momentânea e factual. 

Deste ponto de vista, um desenho é isso: um artifício.” (Pedro Janeiro)

Daqui decorre que – não nos iludamos nem por um momento - o desenho de 

observação é tão “artifício representativo” quanto o de conceção: 

“As duas realidades – a existente e a por construir - têm exatamente o mes-

mo estatuto, para quem desenha; pode é ser mais fácil ou mais difícil chegar 

427 “Produtiva” no sentido de ser claramente “propulsora de investigação”. Como sabe o leitor, idêntica 

questão foi por nós colocada aquando de uma experiência de investigação ativa realizada no âmbito 

deste trabalho, com diversos grupos de alunos (ver capítulo 8).
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a elas: uma está à frente dos meus olhos e eu posso facilmente voltar lá, e 

a outra está dentro de mim. Está dentro de mim mas preciso de a desenhar 

para a ver e comunicar – ou, então, bastaria eu estalar os dedos e ela apa-

recia. Para o aluno conseguir vê-la, tem de a desenhar.” (Pedro Janeiro)

A resposta de Ana Guerreiro abre-se sobre o amplo cenário da azáfama do ar-

tista trabalhando, munido das ferramentas e operações (físicas e intelectuais) que  

suportam a sua experimentação. As suas palavras fazem-nos retomar aquilo que 

foi dito atrás, a partir de Pedro Janeiro, quando afirmam que até os processos que, 

à partida, se diriam “antagónicos”, no fazer artístico, se podem ver “complanados” - 

levando-nos a compreender que colaboram, afinal, num fito comum: 

“Com certeza, essa situação faz lembrar, na escultura, o processo de retirar da 

pedra um arquétipo que está lá e que, se calhar, até é figurativo (risos). Ou o 

processo inverso, por adição em vez de subtração. São processos antagónicos 

da escultura, mas é muito motivador complaná-los. O mesmo acontece relati-

vamente aos dois tipos de desenho: é extremamente motivador complaná-los 

– encontrar o patamar a partir do qual eles dialogam. Acho isso fundamental.” 

Estamos inquestionavelmente perante um exercício “extremamente motivador” e, 

por outro lado, inescapável porque “ fundamental” à aprendizagem do saber ver pelo de-

senho, nestes cursos que tratamos, mas que – dizemo-lo agora nós - deve ser reconheci-

do, antes do mais, nas limitações que oferece, se não quisermos correr o risco de extrair 

conclusões precipitadas, precárias, erróneas. Dizemo-lo por experiência própria, já que 

este mesmo objetivo de procurar territórios de “complanaridade” entre os dois tipos de 

registo, este mesmo desejo de ouvir o interessante diálogo que eles trocam entre si (por-

que decerto que o trocam!) esteve, como sabe o leitor, na base da quasi-experiência que 

fizemos, junto de diversos grupos de alunos, aquando da aplicação de metodologias 

intervencionistas de investigação ativa… Numa breve alusão a tal experiência, reitera-

mos aqui a natureza empolgante do desafio… tanto como a prudência que exige. Como 

ocorre com tantos outros, alimenta esse desafio um forte desejo de dissipar opacida-

des… Não arriscamos, porém, aplicar o termo “vencer” opacidades!

Sérgio Rebelo acentua outro aspeto, respondendo que fazer esse exercício em 

aula pode ser, sim, uma mais-valia para os alunos “até pela revelação da plasticida-
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de inerente ao desenho, na possibilidade que ele tem de se transmutar em inú-

meros modos de fazer, de se reorganizar internamente de modo a cobrir imensas 

áreas funcionais.” Assim, refletir com os alunos sobre a polivalência do desenho 

amplifica o território coberto pelo discurso do professor, “em vez de o fixar exclusi-

vamente sobre a tónica da disciplina – que é a observação e a representação do 

real.” Algo próximo se depreende das palavras de Eduarda Lobato de Faria, dando 

a sentir que o desenvolvimento de faculdades de ordem crítica no aluno e mesmo 

o enriquecimento da sua cultura visual geral exigem que ele tome contacto com 

a maior diversidade de expressões gráficas possível. É, pois, “absolutamente fun-

damental” que o aluno seja colocado perante “essas duas vertentes” mas, mais do 

que isso, que possa ser levado a conhecer “todas as vertentes do desenho, pois 

todas elas, para usar uma expressão de Baudelaire, são faróis que apontam 

caminhos.” Relativamente ao desenho projetual esquissado, Eduarda comenta que 

a sua vitalidade visual-gráfica “contamina” o aluno, estimula-o “a pensar”. Podemos 

erguer aqui uma ponte com o discurso de Miguel Mira, quando refere, também ele, 

a “dinâmica” e “elasticidade” intrínsecas a esse desenho que tanto contribui, como 

instrumento “prospetivo”, para a multiplicação “dos caminhos, das direções, das 

possibilidades que podem contextualizar a ação projetual.” E Judith Gouveia, por 

seu turno, traz-nos idênticas observações para o terreno concreto da sala de aula: 

ao constatar essas importantes qualidades de vitalidade, maleabilidade,  fluidez, no 

esquisso, já não tanto no esquisso anónimo ou, sequer, de reconhecidos autores, mas 

nos esquissos dos seus próprios alunos, no diário gráfico que realizam para o profes-

sor de projeto, procura incentivar esses alunos, pura e simplesmente… ao contágio: 

“É curioso ver que eles têm muitas vezes uma destreza, uma liberdade de 

trabalhar a linha, a mancha, o grafismo seja ele qual for, para projeto, e 

para desenho fazem umas coisas ‘lambidérrimas’ com muito pouco interes-

se. Então (muitas vezes faço esse exercício com eles) pego no desenho deles, 

de projeto, e explico-lhes que eles têm de transportar aquele modo de pensar 

– crítico mas fluido – para o desenho.”

O problema contrário é igualmente relatado – e não é menos agudo, diríamos. 

A arquiteta Alexandra Quintas refere, em sentido inverso, a assimetria que se pode 



439

En
tr

ev
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 9

frequentemente verificar nas performances do aluno, da qual podem decorrer críti-

cas pesadas para o professor de desenho:

“Nós, professores de desenho, somos frequentemente criticados porque o 

mesmo aluno que, muitas vezes, revela ter uma belíssima mão em desenho, 

nos exercícios de observação e representação, apresenta, porém, grandes 

dificuldades em projetar objetos, espaços ou ambiências que não existem.”

Diríamos então que não só o referido contágio se verifica nos dois sentidos, como 

é bom que se verifique. Se nós, docentes, nos decidirmos por alimentar o contágio 

entre as duas modalidades de desenho, é porque acreditamos que a força reflexiva e 

comunicativa do esquisso pode, sim, influenciar o desenho de observação, mas igual-

mente cremos que o regramento da ação, treinada em observação, pode desenvolver 

no aluno a capacidade de pensar/esquissar fluidamente.428 Assim nos reportam Paulo 

Pinheiro e Eduardo Côrte-Real, cada um a seu modo. Focando o esquisso na sua con-

dição privilegiada de acompanhamento ao desenvolvimento da ideia, Paulo Pinheiro 

responde-nos, antes do mais, que lhe parece efetivamente “fazer todo o sentido uma 

análise lado-a-lado dos dois tipos de registo”. Segundo ele, o exercício teórico de 

“ler um esquisso”, em sessão de aula, propicia ao aluno “uma experiência de des-

coberta de todo um conjunto de ‘camadas’, de dimensões, que à primeira vista 

estão ocultas atrás da aparência de um desenho.” (…) “Fenómeno este”, prossegue, 

“muito semelhante ao que procuramos promover quando propomos aos nossos 

alunos que desenhem o real”. Ao descrever a construção do desenho “por camadas”, 

Paulo Pinheiro está claramente a referir-se a um modo de ação que, em desenho de 

observação, podemos associar ao método da “modelação” 429. Como se vê, os exercí-

cios da observação desenhada podem promover, também eles, a investigação gráfica 

“por camadas”, i. e., a via experimental, interrogativa, processual por tentativa-erro-

-correção. Os procedimentos recomendados pelo dito método encontram nisto o 

seu fundamento e podem justificar, perante o aluno, que a sua razão de ser tem a ver 

com necessidades básicas, essenciais, óbvias até, do pensamento em ação, no projetar. 

428 Essa característica de fluidez no traçado, associada a qualidades de destreza manual e mental, será, 

obviamente, uma entre outras (defendemo-lo ao longo dos capítulos 7 e 8).

429 Falamos deste “modo” ou “método” em vários momentos do nosso documento, mas desenvolvemo-

-lo em maior profundidade no capítulo 7.2.1.
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Teresa Rodeia “confirma” estas ideias quando diz que “O processo (…) é sempre por 

tentativa-erro, em ambos os casos... [observação e conceção] é por aproximações 

sucessivas que construímos qualquer das representações.” Eduardo Côrte-Real de-

senvolve, curiosamente, argumentos muito próximos destes:

“Podemos igualmente trazê-los [aos aspetos projetuais do desenho] para o 

desenho de observação, relacionando-os com a memória, no esboço. Isto é, 

fazemos exercícios em que se esboça até se atingir determinados resultados, 

esboça-se até encontrar a memória do reconhecimento. Neste procedimento, 

em que os alunos exercitam até que se sintam reconhecer a forma daquilo que 

estão a representar, encontramos um paralelo muito direto com o esquisso.”

Uma vez mais, ressalta daqui a importância da memória, como faculdade inte-

lectual/emocional. Só ela pode assegurar toda e qualquer operação de permuta entre 

experiências. Teresa Rodeia refere-o a propósito da distinção entre os dois desenhos: 

no de observação “estamos em presença de algo que é visível e que tentamos 'rea-

presentar'! Na segunda situação, para representar algo que não existe, recorre-

mos à memória, ao conhecimento anterior, ao nosso 'lixo' pessoal (como diria o 

Professor Manuel Tainha)”. Susana Oliveira refere, a propósito, a pertinência que 

vê em desenvolver com os alunos exercícios gráficos de memória – que situa algures 

“pelo meio” das duas modalidades de registo referidas. Não deveremos, pois, esquecer 

“esse desenho de memória, de imaginação – ‘imaginação’ não no sentido de ‘fan-

tasia’, mas no sentido de tentarmos construir mentalmente algo, um apelo com 

os olhos da mente”, diz-nos. E completa:

“Acho que esse desenho de memorização é também muito importante, partici-

pa muito ativamente no desenho de observação e, depois, no de concepção: ao 

projetarmos, lembramo-nos das memórias, lembramo-nos daquilo que vimos 

e daquilo que desenhámos.”

Observámos atrás que o aluno pode revelar assimetria de competências rela-

tivamente às duas modalidades de registo. Mas não nos fiquemos por aí, vejamos 

como Pedro Silva coloca o problema:
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“Eu costumo aferir o grau de ‘sucesso’ (digamos assim) do desenho de ob-

servação através do outro desenho, o de concepção. O desenho de conceção, 

em geral, revela, se o aluno veio ou não veio munido das ferramentas neces-

sárias para passar ao nível seguinte, porque o aluno manifesta-se ou expri-

me-se pelas mesmas linguagens. No desenho de conceção, em vez de estar 

a observar de fora para dentro, ele está a observar de dentro para fora…”

Diríamos então que, para que não se gerem fissuras, o professor deverá preocu-

par-se em fazer o aluno compreender a teia de relações mais e menos diretas que se 

verificam entre as duas atividades gráficas. O professor deverá sensibilizar para tal… 

ficando, depois, “a bola do lado do aluno”, i. e., caberá, depois, ao próprio, alimentar 

a conversação entre os dois discursos, desenvolver em si mesmo a capacidade de 

os entrosar. Segundo Pedro Silva, o aluno deverá ser até avaliado nessa capacidade: 

“Acho que é importante confrontar ou estudar em paralelo os dois [tipos de re-

gisto] e até propor para a avaliação de um aluno de desenho a ponderação dos 

dois tipos de desenho, sendo que um vai aferir o resultado do outro.” 

••••

Voltemos à citação de Molina. Suponho que a ação de representar um objeto 

concreto, com base na observação direta, possa ser vista como um projeto gráfico...  

A minha pergunta é a seguinte: este projeto gráfico é pertença do aluno ou do professor? 

A pergunta incide na problemática que tratámos no ponto 4.3.7. do nosso documen-

to, onde encaminhamos o leitor para a perspetiva de que, na aula do desenho, cada exer-

cício pode promover uma atitude claramente projetual perante o modelo. Nesse capítulo, 

fazemos ver que os procedimentos interrogativos dos métodos, vocalizados pelo profes-

sor, operam como mediadores entre o modelo e a página em branco, desmontando o caos 

percetivo e organizando toda a viagem do desenho. Uma vez fornecido ao aluno o pro-

grama de ação, este passa a ter em mãos um projeto de observação - dissemos então. Se 

tal projeto começa inequivocamente por ser do professor (que concebe cada exercício de 

acordo com uma determinada esfera de conteúdos que pretende passar ao aluno) não é 

menos verdade que logo se torna apropriação do aluno. Dizendo de outro modo: o aluno 

“torna seu” o exercício, “devora-o”, digere-o”, segundo a visão surrealista de Philip Cabau, que 

logo acresce: “É nesta faceta gastronómica que reside muita da sua eficácia” (Cabau, 2009:28). 
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Lembremos que José Antonio Marina confirma o quadro, ao referir a capacidade que pos-

sui o ser humano de incorporar em si os projetos de outrem ou, dito de outro modo,  

“a sua extraordinária flexibilidade para aceitar encargos, i. e., projetos alheios.” (Marina, 1995:190). 

A inversão/incorporação será de algum modo progressiva, ao longo de um processo que 

vai fortalecendo, no aluno, a dimensão “autobiográfica” de todo o acontecimento – ou não 

implicasse “projeto”, sempre, “uma projeção da própria subjetividade”. (Molina, 1995:185)

Neste equacionamento veem-se de tal forma enredados termos como “exer-

cício”, “proposta”, “projeto”, “resultado” que geram ambiguidades diversas. Alexandra 

Quintas acusa algumas delas, precisando: “Não tanto o projeto, mas a proposta, 

acho que a proposta é do professor. Mas o resultado é do aluno.” Nesta resposta, 

a ambiguidade não terá sido totalmente desfeita, mas o sentido de pertença sur-

ge claramente atribuído a “coisas” distintas. Inversamente, o arquiteto Sérgio Rebelo 

prefere identificar uma pertença comum, mas dissociar inequivocamente os papéis 

de aluno e de professor: “Diria que é pertença de ambos, (…) no sentido em que 

um traz e o outro usa!” Também segundo o arquiteto Côrte-Real, o projeto pode-

rá dizer-se “dos dois” com a ressalva de que a comunicação entre estes não poderá 

jamais pretender-se totalmente direta e/ou desimpedida (havendo - supomos nós 

- que admitir a ocorrência de perdas, ganhos, transformações durante o processo):  

“Se o aluno o está a fazer, nunca será totalmente do professor, no sentido em que 

o veio de transmissão não é direto!”

Não alimentando por demais o jogo de palavras, importa-nos sumarizar que 

surgem, a partir destas entrevistas, termos como “coautoria” e “interdependência”  

(Susana Oliveira), “cumplicidade” (Judith Gouveia), “mistura” (Pedro Silva), que, nosso 

entender, emprestam razões à interpretação surrealista de Cabau, reforçando-a. O de-

signer Pedro Silva ensaia, porém, desfazer um pouco todo este enredado, avançando: 

“O que nós devemos ponderar é o que é que é aceitável como percentagem 

ou... como dizer?... proporção, entre pertença do professor e pertença do 

aluno. Acho que é aí, no jogo dessa proporção, que reside a resposta. Não 

acho que seja do professor, nem acho que seja do aluno, nem uma coisa 

nem outra, e é talvez nesta flutuação que, do ponto de vista da didática, se 

deverá aferir o grau de sucesso do próprio aluno.”
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Perante eventuais excessos no desempenho dos dois papéis (professor/aluno), 

ponderar a proporção das suas intervenções e identificar nela um grau de flutuação 

razoável (admissível) permitirá - completamos nós - agir dentro de um bom senso 

pedagógico. O grau de autoridade-versus-flexibilidade do professor bem como o 

grau de dependência-versus-autonomia do aluno podem resultar daí aferidos com 

alguma correção.

Podemos estender um pouco mais estas observações, passando a relacionar 

aquela flutuação com a progressão temporal do aluno, num processo de salutar in-

dependentização relativamente ao professor, uma progressão que fará deslocar o 

fulcro da pertença comum no sentido do primeiro. O testemunho da arquiteta Tere-

sa Rodeia toca neste ponto: 

“No segundo ano [o projeto gráfico] será mais do aluno, até porque ele adqui-

re maior responsabilidade... o que é tremendo. Ele deixa de ter aquele guião 

que lhe facilitava a vida e passa a ter de optar acerca do que quer transmitir 

e, ainda, a ter de encontrar o meio mais adequado para o transmitir.” 

O desamparo é o preço da liberdade conquistada. O aluno emancipou-se, final-

mente, a partir do importante voto de confiança que lhes pedira, de início, o professor:  

“Digo-lhes façam como eu peço, que assim estarão a fazer bem, confiem em 

mim – tenho de lhes pedir esse voto de confiança” 430 (arquiteta Alexandra Quintas). 

O voto foi necessário para que o aluno abdicasse do olhar que trazia e adotasse o 

projeto de observação do professor.

Relativamente ao desenho de observação realizado na aula, a pintora Susana 

Campos chamou a atenção para a intervenção permanente do professor, assinalan-

do desvios e erros, propondo correções: 

“Aproximamo-nos do aluno e interferimos e dizemos ‘repare bem neste 

ramo, neste espaço, que é bem maior do que aquilo que tem aí...’(…) Acho, 

430 Donald Schon oferece uma clara descrição destes aspetos (tão importantes, tão decisivos) afetos 

à relação professor/aluno: “Deve haver uma espécie de contrato entre os dois: O professor deve estar 

aberto à mudança e ser capaz de defender a sua posição. O estudante, por sua vez, deve querer sus-

pender a sua desconfiança e dar uma chance à sugestão do professor (…), deve querer acreditar que o 

professor tem uma intenção programática que será apropriada por antecipação (…) Um bom aluno é 

capaz de uma suspensão voluntária da desonfiança.” (Shon, 2000: 79-80) (Sublinhados nossos)



444

En
tr

ev
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 9

portanto, que é o trabalho é coletivo mas, em última instância, é dele, i. e., 

se for publicado, por hipótese, o mérito será do aluno.”

O quadro estabelecido por Judith Gouveia é deveras semelhante:

“O resultado final é feito pela mão do aluno, de acordo com o seu entendi-

mento acerca dos objetivos propostos, ainda que melhorado ou corrigido 

pelas nossas observações referentes aos pontos mais ou menos conseguidos. 

Não tenho dúvida de que enquanto docente sinto o dever de contribuir para 

a evolução do aluno, mas isso não faz de mim proprietária dos seus dese-

nhos… talvez cúmplice.”

Susana Campos destacou ainda, já pelo humor, que essa construção a dois do 

desenho chega a confundir a real participação de cada um: 

“É engraçado, às vezes, estou a ver os portfolios dos alunos e digo “ele aqui 

resolveu bem isto!”... e depois percebo que o desenho é meu, (risos) tinha-

-me esquecido completamente que aquele desenho ali ao lado era meu...  

é o meu lado narcísico a achar que o problema está bem resolvido (risos)”. 

Um lado narcísico que está ainda “muito arreigado” na nossa cultura. Susana 

Campos desde logo orientou a questão da pertença para o problema da autoria no 

contexto da produção artística, uma problemática que lhe é bastante cara e que a 

levou, na entrevista, a comentar criticamente casos, alguns dos quais polémicos, do 

panorama artístico nacional e internacional. 

••••

A pergunta que temos vindo a tratar prolongava-se, no questionário-base, pela 

seguinte: E nesse processo mais ou menos compartilhado poderão ocorrer clivagens 

ou tensões entre as vontades do professor e do aluno?

Susana Campos confirmou-nos de que sim, ocorrem “imensas” e de diferentes 

431 É fundamental que o aluno aprenda a enfrentar  o desconhecido, que aceite, mesmo, lançar-se nele. 

Dando continuidade àquilo que foi dito na nota imediatamente anterior, voltamos a trazer Schön com 

esta nova imagem: o aluno “não pode fazer uma opção informada. (…) Assim, deve jogar-se sem saber – 

aliás, para descobrir – o que precisa aprender.” (Schön, 2000:79) No nosso trabalho, estas questões são 

trabalhadas no capítulo 6.3.7.
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tipos, podendo no entanto observar-se que as eventuais tensões “acontecem sobre-

tudo na recusa do aluno em perceber que está a fazer um exercício que tem um 

objetivo muito definido e que não está ali para exibir a sua criatividade livre e os 

seus momentos de inspiração.” Muitos dos entrevistados tocam na mesma ferida da 

rejeição do aluno, na qual se associam recusa da disciplina, recusa do desconhecido,431 

recusa de um novo sentido de gosto – até por défice cultural.

“As clivagens podem ter a ver, principalmente, com questões de gosto e de cultu-

ra visual - pela minha experiência, é o que pesa aí mais. Geralmente, acontecem 

quando o aluno não concorda que aquele objeto deve ser registado daquela 

forma, quando acha que devia ter claro-escuro, que devia ser hiper-realista...” 

(Susana Oliveira)

Nos inevitáveis momentos de avaliação crítica dos trabalhos, as tensões ten-

dem a agudizar-se, podendo gerar desconforto (o termo não tem necesariamente 

conotação pejorativa) numa, noutra ou em ambas as partes. O professor conscien-

cioso tende a remetê-las, antes do mais, para si próprio: “Estou sistematicamente 

a auto avaliar-me, i. e., a ver se eu consigo fazer uma crítica que está aceitar a 

genuína entrega do aluno ou se eu estou a impor uma ordem na maneira de ele 

ver as coisas.” (Paulo Pinheiro) E a perspetiva inversa (a da necessidade do culto da 

humildade por parte do aluno) não será menos pertinente: “O Rolando Sá Nogueira 

contava que recomendava aos alunos “Dois lápis, três pincéis, e mais isto e mais 

aquilo e…100 gramas de humildade!” (Pedro Janeiro) Acrescentaríamos que a con-

sequência mais relevante da humildade deverá ser a da autocrítica, motor essencial 

de toda e qualquer aprendizagem. 

Emergiu, efetivamente, em vários dos entrevistados, a perspetiva de que pode-

mos “retirar o sentido pejorativo” (Sérgio Rebelo) de qualquer dos dois termos, passando-

-se a admitir que podem operar de modo muito positivo na relação pedagógica: é que 

“também há clivagens boas!” (Pedro Silva). “Desde que o professor tenha a capacidade 

de ‘discutir’ exaustivamente com os alunos, as clivagens podem trazer bons resul-

tados, i. e.,  o polimento da clivagem pode ser um fator de entendimento daquilo 

que se quer transmitir” diz, por seu turno Miguel Mira, lembrando ainda que elas 

podem alastrar-se ao grupo-turma e, aí, constituir um fator aglutinador de grande efi-
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cácia, de estímulo à crítica, à busca de respostas, à procura de conhecimento: “entre 

os próprios alunos, a clivagem e a discussão pode ser do maior interesse!”

Por outro lado, as possíveis clivagens e até o simples facto “de surgirem respos-

tas diferentes na aula” podem vir confirmar que “o projeto não é fechado” - uma 

afirmação de Eduarda Lobato de Faria que veio a revelar-se muito consonante com 

aquilo que fez ver Sérgio Rebelo: “Não há nada pior do que lançar uma proposta e 

as respostas serem tudo aquilo que se esperou; pelo contrário, é bom sinal quan-

do há um ou mais alunos que respondem diferentemente do esperado” levando 

o professor “a reequacionar os passos seguintes dos seus métodos e estratégias.” 

Em Eduardo Côrte-Real, surgiu uma inesperada nuance, um contraponto que vem 

igualmente enriquecer esta reflexão :

“Eu acho que há algo mais grave do que uma clivagem, que é uma desistên-

cia. A clivagem é um confronto, é sempre bom, é sempre qualquer coisa que 

até permite ir mais além. A pior coisa que pode acontecer é uma espécie 

de negação e desistência, como se aquela técnica, aquele processo, aquele 

professor, aquela maneira de olhar, não existissem.”

••••

O guião “muda a agulha” ao apresentar a questão seguinte: O desenho de ob-

servação tem má fama, tem um estigma, frustra expectativas? Fale-nos um pouco 

das ideias e pré-conceitos que os alunos eventualmente trazem acerca do desenho de 

observação, antes de engrenarem na visão que a sua disciplina promove...

“Os preconceitos começam logo quando as crianças começam a aprender a 

ler e aprendem também que o céu tem de ser azul. E com os nossos alunos 

é assim: eles querem muito fazer aquele desenho à século XIX, com carvão e 

esfuminho, que parece-mesmo-que-está-vivo. (…) Então, tiram a fotografia 

à namorada e depois fazem um desenho igual e põem uma moldura… Esse 

estilo de representação é um preconceito, sem dúvida.” (Pedro Janeiro)

Um outro testemunho confirma a existência do preconceito, dirigindo-o para a 

noção de criatividade: “Os alunos têm preconceitos, sim... Hoje em dia, observar não 

432 Todo o capítulo 5. Do nosso trabalho trata de o confirmar.
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parece ter interesse, para eles. E até para alguns professores. Eu não penso assim, 

mas há colegas que acham que observar não é criar e portanto não tem interesse.” 

Duas posições contrárias se subentendem aqui: na visão do arquiteto Mário Kong, o 

exercício da observação integra inequivocamente o rol das atividades ditas criativas,432  

enquanto outros o negarão. Num aparte ao guião, ocorre-nos aqui perguntar: que ar-

gumentos sustentarão, ao certo, esta exclusão? Mário Kong colocou esta opinião no 

patamar do preconceituoso e não do argumentativo… 

Mas a pergunta focava o preconceito no aluno. Um sintoma óbvio de que o 

aluno não reconhece criatividade no desenho de observação é frequentemente de-

monstrada pelos seus próprios registos (do início do ano, subentenda-se) que espe-

lham uma intenção de proximidade para com a fotografia. “Há aquele aspeto do 

aluno pretender reproduzir o objeto tal e qual, a semelhança fotográfica, uma 

coisa da qual eu tenho de os despistar, dizendo-lhes que não estamos a rivali-

zar com a fotografia…”, aponta Alexandra Quintas. Ao referir este preconceito de  

“repetição imagética do real” de que os alunos dir-se-ia virem “impregnados”, Pau-

lo Pinheiro não se escusa a apontar as razões de ordem cultural que lhe estarão na 

retaguarda, fazendo ver que “na história da didática do desenho e das artes vi-

suais, vigorou o modelo Beaux-Artesiano, o modelo do mimetismo, do realismo, 

que empurrou para mais tarde a implementação da didática do ensino moder-

no, a forma como os modernos, nomeadamente a Bauhaus, revolucionaram o 

academicismo. E isto combina-se com o nosso percurso enquanto nação, sabe-

mos que a história portuguesa, principalmente a de uma parte do século XX, 

colocou a nossa cultura muito 'em atraso' relativamente a outras.”

Não esqueçamos que os “atrasos” ou “avanços”, na cultura das artes, não suben-

tendem rotas de linearidade ou, sequer, de “progresso”.433 O estado de estabilida-

de ou homogeneidade das movimentações artísticas e dos estilos que delas podem 

decorrer é sempre altamente precário, incompleto, provisório – é sempre pseudo.  

O preconceito associado ao “realismo” – com consequências tão diretas sobre o de-

senho que aqui estudamos – esse, revela-se particularmente persistente e resistente. 

433 Como nos diz Karl Popper (1979:29): “Tem-se frequentemente constatado e assinalado que não exis-

te um progresso geral na arte. É na força criadora do artista, individualmente considerado, que pode 

haver progresso – e certamente também decadência.”
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Pedro Janeiro refere-o assim:

“Já tentámos [dissolver tal preconceito]: o impressionismo tentou e não con-

seguiu, o cubismo tentou e não conseguiu, o suprematismo tentou e não 

conseguiu… O Yves Klein até conseguiu que gostássemos daqueles quadros 

todos azuis, e também gostámos de Cézanne e até de Turner, antes deles. 

Todos eles romperam com estigmas realistas. No caso do Constable, sa-

bemos que a produção pictórica dele não era compreensível para os seus 

contemporâneos, eles não viam aquilo que nós vemos hoje. E são justamen-

te os artistas, sobretudo os pintores e desenhadores, que fazem avançar 

contrariedades a esse estigma realista, levando as pessoas a ver as coisas de 

outras maneiras, a pouco e pouco… Mas os quadros estão nos museus, não 

estão nas casas das pessoas!”

Em torno daquilo que podemos abreviadamente chamar de “preconceito foto-

gráfico” surgiram-nos ainda interessantes apuramentos. A arquiteta Lobato de Faria 

releva um aspeto paradoxal; depois de reconhecer uma criatividade inerente ao de-

senho de observação, faz notar: 

“É curioso porque, por vezes, é notória uma criatividade visível num dese-

nho de observação de um determinado aluno e mais tarde, quando ele é 

chamado a elevar-se para ser de facto criativo… ele não o consegue! Pode, 

portanto, verificar-se esse paradoxo: o aluno ser mais criativo ao desenhar 

por observação do que ao desenhar a invenção, um objeto livremente!” 

A ocorrência é, sem dúvida, uma curiosidade mas é bem mais do que isso, na 

medida em que pode ser usada, no seu conteúdo paradoxal, para relativizar convic-

ções e mesmo combater estereótipos acerca das classificações que fazem distinguir 

desenho livre/não livre e de outras com ela diretamente relacionadas, em torno dos 

antagonismos criativo/mimético, ativo/passivo, inteligente/desinteligente e outros. 

Assim, os elevados níveis de “subjetividade” (prolongada em “liberdade” e “criativida-

de”, leia-se) que sempre comporta a observação desenhada acaba por surpreender, 

pela positiva, o aluno que se inicia: 

“Quando eles conseguem entender as dimensões subjetivas que um desenho 
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manual integra, eles pasmam! Pasmam, porque descobrem interpretações 

de subjetividade, no desenho, que uma fotografia também pode dar, mas 

não igualar. A capacidade seletiva de fazer desenho é enorme.” (Ana Guerreiro)

No que toca a preconceitos, o arquiteto Sérgio Rebelo destaca dois, “de nature-

za oposta: o preconceito de que a semelhança é uma virtude e o de que a expres-

são é uma virtude.” Sérgio Rebelo esclarece que o termo “expressão” se reporta, aqui, 

a uma atitude de “transgressão” do desenhador para com o que está à sua frente, uma 

atitude que se “desvincula” da realidade e que, no momento de fabricar um desenho 

que supostamente seria de leitura do real, só pode ser vista como um profundo “des-

respeito” ou uma “traição” para com ele. Uma vez que o exercício que se promove não 

alimenta nem a semelhança nem a transfiguração, o preconceito maior, segundo Sér-

gio Rebelo, “decorre dele [o aluno] não se encontrar numa situação mais evoluída, 

mais esclarecida, que vá além desta [básica e extremada] suposição.” 

Vejamos agora: fomentar, no desenhar, a réplica, a cópia, a fotografia, a semelhança, 

pelo mimetismo seria promover a mais plena passividade do intelecto humano, desme-

recendo por completo as potencialidades investigativas/criativas que lhe são inerentes 

na prospeção do mundo.434 “Desenhar equivale a pensar”- como afirmou Bruce Nau-

man.435 Apropriamo-nos da “máxima” para frisar que o aluno deve ver-se encaminhado, 

desde o primeiro instante, na descoberta de que este desenhar equivale a “ investigar”, 

“perscrutar”, “anotar”, “classificar”… para, daí, extrapolar para o ganho de outras compe-

tências já no plano do “ inventar” e do “criar” - como disse em tempos Le Corbusier, a 

propósito da sua incansável produção de croquis de viagem.436 Julgamos que será den-

tro da mesma esfera de ideias que se encontra o arquiteto Miguel Mira quando opina: 

434 No nosso documento, os capítulos que se debruçam mais diretamente sobre as relações entre 

observação e invenção são os 5.6.2. e 5.6.5.

435 Nauman disse-o aquando da exposição Drawing & Graphics, no Museu Boysman-Van Beuningen 

de Roterdão, em 1991. Segundo Molina (1995:44), esta afirmação reflete uma ideia transversal a toda a 

teoria do desenho desenvolvida desde o Renascimento, integrando os mais significativos movimentos 

renovadores do século XX.

436 Referimo-nos ao “Escrito” deste arquiteto, no qual pode ler-se: “(…) Para um artista, [o desenho] é 

um meio pelo qual ele investiga, perscruta, anota e classifica; é o meio do qual se serve para observar 

e compreender e, logo,traduzir e expressar.” E “Desenhar é também inventar e criar.” in Molina, J. J. G. 

(Coord.), Las Leciones del Dibujo, Ediciones Cátedra, S. A., Madrid, 1995, pp. 609-610.
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“o preconceito maior de todos é a tendência para procurar fazer do desenho um 

instrumento de réplica da realidade, isto é, para os alunos, o desenho de obser-

vação resulta encerrado na configuração do real… e nós sabemos que a abran-

gência do desenho é muito maior, sabemos da sua abrangência prospetiva.” 

Se queremos desenhar por observação e daí extrair máximo dividendo, temos então 

de nos fazer munir de ferramentas inteletuais de prospeção.Temos de as inventar, temos 

de as incorporar na observação e de saber manipulá-las – temos de inventar o próprio 

projeto de observação. Temos, por fim, de perceber o círculo de mútua afetação e causa-

lidade que se estabelece entre cada projeto de observação e as ferramentas conceptuais 

que vamos inventando. A equação de base é a seguinte: se fizermos assim, podemos ver 

isto. Se fizermos de outro modo, podemos ver aquilo. Enfatizamos, pois, certas proprie-

dades visuais do tema, subtraímos outras e colocamos artifícios gráficos no campo do 

desenho como eixos estruturantes ou círculos ordenadores (ou tantos outros…) que são 

assumidas falsidades (por não serem visíveis mas meramente inteligíveis). Aos poucos, à 

medida que o nosso olhar se autodesafia a multiplicar-se em inúmeros enfoques, a dita 

realidade revela-se-nos na sua multiplicidade de aspetos, na sua imensidão.

No nosso entender, todo esta dinâmica cognitiva se pode depreender da descri-

ção que faz Susana Campos do processo de desenvolvimeno do novo olhar do aluno: 

“Acho que [os alunos] têm preconceitos relativamente aquilo que é o dese-

nho de observação, mas não contra o desenho em si. Têm alguns preconcei-

tos, sim, relativamente àquilo que é o desenho de observação, que muitas 

vezes só vêm como hipótese fotográfica, sem perceber que o desenho pode 

estar a observar outras coisas que não os limites percetíveis do objeto – que 

pode estar a ver o esqueleto do objeto, ou estar a ver a distribuição dos obje-

tos no espaço, podendo aí tomar o aspeto de um diagrama de bolas (risos).  

O desenho pode ser de observação e ser um estudo de composição, simulta-

neamente, em que se pega numa paisagem com imensa informação e se re-

duz essa informação ao mínimo – só à marcação de eixos, por exemplo…”

437 O designer Pedro Silva desenvolveu, no momento da entevista, uma reflexão acerca da relação pre-

conceito/conceito, genericamente estabelecida, que, sendo muito esclarecedora, repomos aqui: “Vou 

assumir a palavra “preconceito” só do ponto de vista depreciativo: o preconceito é o conceito que está 
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Como estamos em fase de aprendizagem, aos diagramas de bolas, às marcações de 

eixos, etc, quem os inventa de raíz… é supostamente o professor. Nada mais expectando, 

porém, que venha o aluno a reinventá-los no seio dos seus próprios projetos de observação.

••••

A questão seguinte do nosso questionário-base procurava articular o problema 

do preconceito com o seu contrário, com base numa lógica muito evidente de que 

derrubar o preconceito vai, desde logo, abrir espaço para a introdução do conceito.437  

Sabemos pela experiência que, ao ser levado a derrubar ideias, juízos, hábitos, valores 

que obstruíam as novas aprendizagens, o aluno pode experimentar um (desconfortável 

mas muitas vezes necessário) estado de “nudez” ou “esvaziamento”. Não se pretenderá, 

porém, que permaneça nele eternamente; o que é expectável é que o professor vá pro-

pondo novas visões, novas ideias-chave, novas conceptualizações. 

••••

Por isso, a pergunta dirigida aos nossos colegas formulava-se do seguinte modo:  

Nesta lógica, poderá apontar-nos algumas das novas aquisições conceptuais que, sendo 

“espicaçadas” pela experiência da observação, considere determinantes?

O entrevistado foi desde logo dispensado de “redigir” uma listagem de con-

ceitos, no tom de quem estivesse a escrever um programa, antes foi encorajado a 

identificar, no seio das suas mais fortes convicções,  alguns princípios e/ou noções 

basilares e/ou eventuais conceitos-chave que visse como decisivos na formação do 

aluno, em desenho de observação.

A resposta encontrada pelo arquiteto Paulo Pinheiro, sob a forma de um prin-

cípio, vai de encontro às palavras introdutórias que formulámos no início deste 

texto (aí, assumíamos perante o leitor que a elaboração do guião das entrevistas 

errado, é um conjunto de ideias feitas sobre as quais nem sequer se refletiu. Então, reduzimos a palavra 

só à ideia negativa, como demissão da compreensão do conceito. Mas eu penso que aquilo que separa 

o conceito do preconceito é a experiência, ou seja, eu sei que aquilo é um preconceito, porque passei 

pela experiência. Ora, quando um preconceito é destruído, ele imediatamente é substituído por um 

conceito. (…) De uma maneira geral, eu acho que a questão da desmontagem do preconceito, por si só, 

já é construtiva, a fim de que possam ser gerados conceitos. Como professores, porém, corremos muito 

o risco de, ao passarmos o nosso conceito, estarmos a criar um novo preconceito...”
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assentava sobre uma premissa de valorização das competências de tipo processual 

a desenvolver no formando em design):

“Um princípio que tenho procurado implementar e que posso considerar uma 

ideia-chave do desenho é o de pôr a tónica no ato do fazer e retirar o grosso da 

importância ao resultado gráfico. (…) O importante é dizer ao aluno que o que 

ele está a fazer é um exercício de estar perante qualquer coisa e não tanto de 

dar uma resposta gráfica de obediência a uma regra pré-estabelecida.” 

Tratando-se, fundamentalmente, de apontar uma linha de visão e de moldar a 

postura do aluno em referência para com ela, Paulo Pinheiro completa que “desta 

forma, grande parte dos preconceitos ficam logo em segundo plano.” E aquilo que 

nos diz, por sua vez, a pintora Ana Guerreiro, parece-nos plenamente alinhado com 

estes argumentos: [O desenho] “é um work-in-progress que pressupõe uma auten-

ticidade diária de entrega: entrega ao trabalho, entrega à vida, com seriedade.”

A arquiteta Teresa Rodeia, salientando a responsabilidade do desenho como ins-

trumento de comunicação,  formula um outro princípio que se alimenta de três con-

vicções fundamentais: o desenho deve ato intencional; deve conseguir comunicar a 

intenção; deve abrir-se à máxima diversidade de modos de fazer. É dentro desta visão 

que integra a experiência particular do desenho de observação promovida em aula:

“Nós tentamos retirar uma série de vícios, do aluno, que conduzem a desenhos 

mal dirigidos na observação – melhor dizendo, desenhos que não expressam 

uma compreensão do real! E para tal não há receita, não há um modo único 

de fazer, mas sim imensos.(…) Todos os meios são permitidos, desde que se 

cumpra o objetivo supremo que é concretizar uma intenção e comunicá-la – e 

este é um grande princípio com o qual responderia à questão colocada.”

Dada a falta de balizas muito definidas na pergunta, verificamos que as respos-

tas se desenvolveram em direções muito diversas. Miguel Mira, por exemplo, opta 

por explicitar uma noção que considera basilar ao desenho de observação – 

“O desenho é um sistema abstrato, conceptual, que tem a capacidade de 

simular, nomeadamente de simular a tridimensionalidade; a descoberta 

dessa magia da tridimensionalidade ilusória resulta numa noção sobre a 

qual se podem construir muitas outras noções” 
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– enquanto Susana Campos prefere focar a importância da desconstrução de um ver 

circunscrito a uma cultura: “Eu acho que há coisas importantes que acontecem no 

desenho de observação, como essa, precisamente, de derrubar a representação 

simbólica.” Segundo ela, os alunos revelam “muita dificuldade em afastar-se da re-

presentação simbólica, do tal ‘eu vejo assim’, sem perceber que esse é um ver cul-

tural, que tem a ver com aquelas representações básicas dos gostos, e tudo isso…” 

Só quando o ver cultural é abalado, aliás, é que conseguimos passar a ver o corpo do 

desenho, as linhas de que ele é feito: “Aquilo que pretendemos é que eles aprendam 

a pensar que a linha, a própria linha, conta uma história.” (Judith Gouveia)

Susana Oliveira, por seu turno, reflete acerca do “como” – como desmontar o 

preconceito e construir o conceito ou, no seu dizer preferencial, como questionar  os 

paradigmas e gerir as oscilações do gosto: 

“Acho que isso se faz mais por demonstração e exemplificação, do que por 

pensamento abstrato ou teórico. É o ir mostrando...O que eu faço, muitas 

vezes, é ir mostrando o que os outros estão a fazer, trabalhos que são di-

ferentes desses paradigmas que eles trazem. Vou fazendo uma exposição 

constante e vou desenvolvendo, junto deles, um novo gosto por esses dese-

nhos que antes achariam ‘mal feitos’”. 

••••

O guião orientou-se finalmente para o tópico central da investigação – o dos mé-

todos que apoiam a observação desenhada. Dado que, em pedagogia, a adoção de qual-

quer método é feita de acordo com o nível de desenvolvimento dos alunos junto dos 

quais se pretende ver aplicado, começámos por dirigir aos diferentes docentes a ques-

tão: Estamos no primeiro/no segundo ano de um curso de Arquitetura ou de Design. 

Pretendo que nos centremos nos métodos mas, para tal, começo por lhe perguntar se 

a disciplina de desenho que ministra assume – ou não - um estatuto propedêutico? 438

438 Significado em que utilizamos o termo: “Propedêutico” pode ser definido como um conhecimento 

necessário para o aprendizado mas sem a proficiência. Assim, provém ensinamento preparatório ou 

introdutório - os chamados conhecimentos mínimos; serve de introdução; prepara para receber ensino 

mais completo; asume-se preliminar.
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“Eu considero que o primeiro ciclo de Bolonha é, todo ele, propedêutico. Já 

falámos, atrás, da necessidade de ser criada uma infraestrutura na forma-

ção de um designer... nesse sentido, o desenho de observação é fortemente 

propedêutico, é propedêutico do propedêutico.” 

Eduardo Côrte-Real reforça assim a função infraestrutural da disciplina no con-

texto concreto em que ela opera. Igualmente perentória é a grande maioria das res-

postas que obtivemos: “Sim, penso que o primeiro ano tem de ser propedêutico. 

Perante a nossa realidade, o nosso contexto, não pode deixar de o ser.”  Tal como 

Alexandra Quintas, os restantes inquiridos referem a impreparação dos alunos como 

fator determinante: “A preparação dos alunos revela fragilidades a vários níveis. 

Assim, temos de assumir um ponto de repartida para estas nossas atividades.” 

(Sérgio Rebelo) Repartida ou ponto zero funcionam aqui como sinónimos: “Os alunos 

chegam-nos, de um modo geral, mal preparados e temos de os ensinar desde 

o zero.” (Teresa Rodeia). Reconhecer o incontornável estatuto propedêutico da dis-

ciplina no seu aqui e agora não significa, porém, que, em termos ideais, se defenda 

esse estatuto. Se isto está implícito nas respostas em geral, surge plenamente explí-

cito nas observações das pintoras Susana Oliveira e Susana Campos “Não devia ser.  

O propedêutico, em desenho, devia estar adquirido quando o aluno aqui chega.” 

– diz a primeira. E a segunda:

“Sim, acho que sim [que é propedêutico], até pelos conteúdos que damos 

nesta disciplina, que deviam ter sido ministrados muito, muito, antes. 

Quando estamos a falar do desenho de observação, aquele que tem mais a 

ver com a 'cópia' pragmática e consensual do mundo visível, acho que esse 

desenho podia ter início por volta dos 11 anos, que é quando os miúdos 

começam a sentir esse apelo.”

O designer Pedro Silva reage, porém, ao termo “propedêutico”: 

“O meu problema com a pergunta vem dessa ideia de que o desenho possa 

ser uma pré qualquer coisa, uma introdução a qualquer coisa. Eu acho que 

439 No ponto 5.6.4. do capítulo 5 abordamos esta questão, a partir da interrogação: E não é precisa-

mente esse pensar “fraturante”, difícil de atingir e dominar, mas por isso mesmo “superior”, que o ensino 

também ele dito “Superior”, nas Universidades, deve promover e exercitar?
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ele estará sempre presente, ele é propedêutico, mas não é só propedêutico... 

para mim, ele não pode ser só preparatório, tem de ser preparatório e tem 

de ser confirmação. Para mim, o desenho é tal, que é mais do que essa fase 

do preparatório.” (sublinhados nossos) 

Eis que recebemos um toque em sentido contrário: o desenho deve promover 

as primeiras descobertas do aluno acerca do seu mundo, i. e., deve assegurar esse 

patamar básico de compreensão, mas deve igualmente levar o aluno a alcançar o pa-

tamar superior!439 Não esqueçamos que a responsabilidade do desenho na formação 

(de um projetista ou artista mas também na formação geral do ser humano) começa, 

sim, por garantir a alfabetização, mas igualmente deverá dar a sentir a magnitude e 

complexidade do seu saber. Logo, não bastará uma mera sensibilização introdutória; 

segundo Pedro Silva haverá que obter “confirmação” - confirmação de que o dese-

nho alterou o modo de ver, fazer, pensar, comunicar visualmente?! 

Ana Guerreiro expressa idêntica posição: 

“Não vejo propriamente que o nosso trabalho seja meramente projetor, em-

bora reconheça que o 1º ano passa bastante por questões introdutórias. (…) 

O  desenho é sempre propedêutico e é sempre à séria, é sempre rascunho e é 

sempre definitivo! É como disse atrás: o desenho tem de ser investigação na 

hora e tem de ser work-in-progress…” 

Um terceiro testemunho consonante com estes surgiu, ainda, e em tom parti-

cularmente vivo: “Não gosto nada da palavra, acho que devo ter ficado trauma-

tizada quando fiz o Propedêutico! (risos). Confesso que não sinto assim, porque 

me parece redutor...” O protesto parece-nos reportar-se mais à forma (ao termo) do 

que ao conteúdo. Na verdade, Eduarda Lobato de Faria parece vir confirmar plena-

mente o que foi dito acima, ao dizer: 

“Aquilo que tento fazer no 1º ano e no 2º ano é revelar ao aluno e sedimentar 

um abecedário muito claro para que depois ele poder escrever, desenhar, 

pensar através do desenho livremente - Tento abrir-lhes o mundo gráfico, 

para que o aluno possa, futuramente, saber jogar com ele!” 
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Ainda que refira, também ela, a necessidade de começar pelo princípio, pelo abece-

dário, Eduarda Lobato de Faria prefere não aplicar o termo “propedêutico” à disciplina, 

pois este não faz jus à dimensão do desenho, por um lado, e parece sugerir uma forma-

ção incompleta, por outro (e julgamos aqui reconhecer a mensagem de Pedro Silva): 

“Mas a verdade é que os alunos não terão uma segunda Universidade, por isso 

tento que a experiência dos primeiros anos seja toda ela muito forte, tento que 

as equações sejam muito completas! Os alunos não vão ter mais a UC [Uni-

dade Curricular] Desenho, têm de levar tudo na bagagem, têm de levar “as 

sementinhas” que eles irão fazer crescer. Por isso, o termo parece-me empobre-

cedor, parece-me deixar a bandeira a meia-haste… e eu quero a festa toda!” 

••••

Uma vez definido o estatuto mais ou menos introdutório da disciplina, avan-

çou-se para a questão anunciada: Vamos então aos métodos do desenho, os métodos 

concebidos para orientar o ver e o fazer, canalizar a observação e organizar a ação do 

aluno... Dentro daquele estatuto mais/menos ”propedêutico”, como vê o recurso aos 

métodos que apoiam a observação desenhada? Maior ou menor pertinência, maior 

ou menor abrangência, vantagens e desvantagens, limites ou mesmo perigos... 

“O Umberto Eco, que é um autor de que não gosto mas que trabalha com 

uma boa bibliografia – o que é uma grande vantagem – tem uma frase 

(penso que é dele, embora esteja escrita entre aspas…) que diz que 'é preciso 

inventar limites para se poder criar livremente.' Eu acho que ele tem razão. 

E diz outra frase: 'O sol brilha até numa colher de café.” Estas frases andam 

paredes-meias com aquilo que foca a pergunta.” (Pedro Janeiro)

Deveremos ultrapassar o impacto negativo da ideia de “limite” (e/ou das regras 

e/ou dos métodos que o impõem) e compreender que não só o espaço confinado se 

pode abrir ao espaço expandido (e/ou contê-lo e espelhá-lo) como – mais ainda - a ex-

pansão da criatividade necessita de conhecer barreiras para vir a transcendê-las. Assim 

depreendemos das metáforas com que Pedro Janeiro começa por responder à questão.

Ana Guerreiro igualmente nos fala de regra e de disciplina: “Não tenho nada 

contra os métodos, até porque concordo que o domínio artístico implica 90% de 
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trabalho e 10% de talento e que a aprendizagem do desenho deve incluir algum 

regramento e algum exercício.” Assim, esclarece, os métodos podem permitir ao 

aluno um ganho efetivo em destreza, por um lado, e em disciplina, por outro. Disci-

plina “como aquela que têm os bailarinos eslavos”, diz ainda.

E a palavra “disciplina” ressurge: “Eu, como acredito fortemente na disciplina, 

acho que essa canalização, essa organização é a tentativa de tentar transfor-

mar algo disperso em algo mais... coeso... e também mais depurado e sintético.”  

Pedro Silva associa outras ideias a estas, que focam os métodos como “construções” 

de natureza pedagógica que “compartimentam” claramente uma área de ação e que, 

dentro dela, lidam com “ingredientes” assumidamente “básicos”, previamente iden-

tificados com um elevado, contínuo, rigor, por parte daqueles que os engendram e/

ou fazem aplicar: “Essas construções básicas (…) são a consequência de anos e 

anos e anos de procedimentos.” Ou, dito de outro modo: “Os métodos (…) são a 

depuração de uma série de procedimentos que se restrigem aos mais eficazes - 

e esta palavra 'eficácia', para mim, é muito importante.” Não nos esqueçamos 

daquilo que está em causa, portanto: assegurar uma resposta eficaz (não só no seu 

conteúdo como também no tempo), diminuir os níveis de insucesso do aluno – sejam 

estes por incompreensão, por impasse, por erro. 

Visando certamente o mesmo, i. e., a intenção pedagógica de delimitar, disciplinar, 

guiar, para que os tempos de hesitação, dispersão e falhanço não colmatem com um 

não-sucesso na aprendizagem, findo o tempo de vida da disciplina, a resposta do arqui-

teto Paulo Pinheiro permite-nos agora rapidamente sintetizar prós e contras: 

“Eu acho que os métodos são fundamentais. São perigosos no sentido da-

quela questão da liberdade do aluno. Mas não são mais do que guiões (…), 

o método é aquela bengala à qual me posso agarrar em qualquer momen-

to do percurso, enquanto aprendiz.”

Constatamos, de facto, que a grande maioria das respostas prefere apontar o 

método como um mal necessário – em vez de o afirmar como um bem inquestio-

nável! Termos como “bengalas” e “muletas”, aliás, condensam em si mesmos essa 

qualificação. Analisando, diríamos que o bem / o mal da questão têm, antes do mais, 

a ver com o perfil do estudante, o estádio de desenvolvimento em que se encontra, 
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o grau de autonomia que demonstra. A pintora Susana Oliveira, por exemplo, receia 

que a “muleta” possa gerar habituação e amoleça, no aluno, as suas capacidades de 

improvisação e independência: “Por um lado, para alunos que têm muitas dificul-

dades, o método é uma boa muleta; por outro lado, tenho reservas – será que a 

muleta se aguenta perante novos problemas?”

••••

A verdade é que as opções de ordem metodológica (no geral e também na pe-

dagogia do desenho) sempre tendem a desencadear intensa discordância, integrando 

uma problemática particularmente rica em torno desta relação dependência/auto-

nomia, por um lado, mas também liberdade/disciplina, por outro – as tais ancestrais 

“questões gémeas da liberdade e da disciplina”440 que tratou Donald Schön (2008:102) 

com grande sensibilidade. Assim, no momento das entrevistas, alguns outros aspe-

tos vieram à tona, acrescentando-se à pergunta original, nem sempre com igual for-

mulação e/ou ordenação junto dos vários docentes. Um deles foi o da previsibilidade:  

E será que os métodos conseguirão uma total previsibilidade dos resultados ? Como é que 

vê a relação do método com a previsibilidade ou a sua contrária, a imprevisibilidade?

A imprevisibilidade é, segundo o arquiteto Côrte-Real, suscetível de ser gradua-

da, também ela “ou seja, há exercícios em que nós prevemos qual é o resultado 

mas depois, a pouco e pouco, deve-se ir abrindo... até que o professor deixa de 

poder saber qual vai ser o resultado.” Lembremos441 que Philip Cabau equacionara 

a questão em moldes muito semelhantes, alertando para o facto de que os exercí-

cios de desenho devem claramente assumir distintos “patamares de enunciação”, con-

soante respeitem às fases iniciais ou avançadas, da formação. Assim, à medida que se 

sobe de “patamar”, as aquisições e expressões pessoais do aluno tendem progressiva-

mente a emancipar-se daquelas que haviam sido previstas pelo próprio enunciado: 

440 O dilema vivido por Johanna, a aluna cujo comportamento é analisado por Schön na referida obra, 

surge descrito do seguinte modo: “Johanna revela, nas anotações feitas em seus cadernos, a preocupa-

ção com as questões gémeas de liberdade e disciplina, centrais ao dilema no qual ela se encontra. Ela 

está consciente do requisito paradoxal  de que ela abra mão da liberdade no processo de design, assim 

como na aprendizagem, para que possa ganhar a liberdade que vem com novos níveis de entendimento 

e controle.” (Shön, 2008:102)

441 Ver capítulo 3.5.3.
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“À medida que o domínio sobre as questões básicas do desenho se encontra resolvido e 

os rumos e opções pessoais de quem desenha se encontram autonomizados, o desen-

volvimento dado ao enunciado do exercício perde a sua previsibilidade e o resultado 

pode seguir por caminhos impensados, renegando mesmo o próprio enunciado. Mas 

esta derrota do enunciado é também a confirmação do seu sucesso.” (Cabau, 2009:35) 

“Derrota” do enunciado ou, no mínimo, alteração de estatuto nas propostas a 

fazer ao aluno – como apontou, ainda, Côrte-Real: “É bom que os alunos comecem 

por fazer aquilo que eu chamo “exercícios” e que, a pouco e pouco, passem a 

fazer “trabalhos”". E o exemplo clarifica: 

“Os meus alunos de mestrado fazem um trabalho de diário gráfico em que 

as coisas estão completamente em aberto... São só influenciados por temas 

acerca dos quais têm de fazer um paper e o diário funciona como um es-

paço de ensaio visual, livre, para o tema. A imprevisibilidade é total... mas 

isso é no mestrado! No 1º ano, eles têm que ter a noção de que o resultado 

é uma questão muito controlada.” 

Para esses alunos, o tom é, portanto, outro: para esse nível, “sou professor à 

antiga! Defendo os métodos, até para a postura!”, diz-nos.

Curiosamente, deparamos com idêntica imagem e com idêntico sentido de 

humor no retrato que Susana Campos faz de si própria a pretexto de responder à 

questão colocada: “Eu, se calhar, estou a ser um bocadinho académica, ‘acadé-

mica’ no sentido negativo do termo…”, como que a justificar afirmações anteriores:  

“Sou apologista dos métodos, porque acho que se avança muito com eles. Embo-

ra haja sempre aquele repúdio pela “receita”... Mas, na verdade a receita era o 

antigo segredo dos Mestres, não é?” 

A receita impõe, a receita prende, mas servimo-nos dela. Perante a contradição, 

é caso para perguntar: como deveremos, em definitivo, situar-nos? Num extremo,  

tomemos a situação caricaturada por Sérgio Rebelo:

“Se entender por “método” um conjunto de normas que vão pré-instaurar 

uma sequência de procedimentos muito rígida, atribuo-lhe todos os adjeti-

vos negativos possíveis. Acho, nessa situação, que os métodos podem ser um 
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empecilho, podem ser limitadores e contraproducentes, acarretando conse-

quências absolutamente contrárias àquelas que visavam obter...”

Corremos, no limite, o risco sério de “perder” o aluno. Mas não esqueçamos o 

alerta em sentido contrário: se a aplicação severa e rígida dos métodos, tendente à 

desconsideração do sujeito,442 deve ser veementemente contrariada, também a dis-

plicência metodológica,443 pactuando com os excessos de subjetividade, pode bem 

revelar-se nefasta à formação de um projetista. Relembremos aqui o diagnóstico que 

faz  Jessica Helfand do ensino em design, nos últimos anos, apontando o problema 

peculiar da vaidade (“vaidade no projetar”) na consequência de uma aplicação meto-

dológica pouco criteriosa e/ou pouco vigiada pelos docentes:

“Algures no tempo, consentimos em que os nossos alunos se apropriassem de uma 

parte dos métodos de ação – a parte que glorifica o sentir e celebra a vaidade; a 

parte que amplifica a memória pessoal e a repõe como verdade objetiva”. Helfand 

combate o equívoco, dizendo que uma tal memória nada tem de objetivo é, antes, 

“extremamente subjetiva”, “extremamente sedutora” e, na maior parte das vezes, 

“extremamente mal orientada para o design”. (2006:12)

Se repudiamos as duas situações aqui extremadas é porque a experiência dita que 

o façamos. Qualquer dos inquiridos, todos eles largamente experimentados na docên-

cia, expressaram a necessidade de gerir com sentido de moderação e de bom senso o 

recurso aos métodos. A verdade é que, cada um a seu modo, aceita e faz aplicar, nos 

exercícios, a segurança do espartilho444 metódico mas, reconhecendo-lhe limites e  con-

tingências, igualmente arrisca penetrar nas zonas de insegurança. Levando os alunos 

consigo, o docente aventura-se (numa aventura responsável), experimenta, avalia criti-

442 Devemos aqui lembrar Edgar Morin (2005) fazendo ver que “o método é a atividade pensante do 

sujeito”. Defendendo a teoria e o método como sendo “os dois componentes indispensáveis do co-

nhecimento complexo”, Morin especifica, ainda, que o método se torna “central” e “vital” “quando há, 

necessária e ativamente, reconhecimento e presença de um sujeito procurante, conhecente, pensante.” 

(MORIN 2005:252)

443 Ver capítulo 6.3.9.

444 A título de curiosidade, esclarecemos: o termo, originalmente usado pelo professor-coordenador 

Fernando Conduto nas reuniões de Desenho do Curso de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada 

de Lisboa, de 1987 a 2007, passou a integrar a gíria que ainda hoje os seus ex-assistentes utilizam.
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camente as consequências… aprende, em suma, os ossos do oficio da sua profissão. No 

processo, o espartilho é um mero referencial; de vez em quando distende-se a área de 

improvisação por referência ao espartilho. Vejamos uma narrativa disto mesmo que nos 

presta Susana Campos:

“Eu tento, na maioria dos exercícios, integrar alguns items em que a coisa é 

colocada como interpretação – do objeto, do tema em questão - usando a 

informação obtida antes, bem como, eventualmente, uma conjugação par-

cial dos métodos ensaiados e, normalmente, os resultados são logo mais 

fracos, i. e., revelam muito mais fragilidades do que aqueles obtidos a partir 

da utilização mais direta dos métodos.”

Os métodos viram-se associados, pois, às estratégias e às táticas, de um modo 

versátil e criativo. Porém, os “resultados”, os tais níveis de sucesso de que falámos 

atrás, esses… baixaram. A situação parece-nos do maior interesse na medida em que 

reaviva toda a análise que temos vindo a fazer. Se não, vejamos: obter resultados mais 

fracos não significa que não tenha havido aprendizagem - esta pode ter simplesmente 

ocorrido noutro plano. O que aqui está em jogo é, relembremos, a diferença entre o 

“processo” de aprendizagem e o “produto” ou “resultado” imediatos dessa aprendiza-

gem. Aquilo que estamos (uma vez mais) a admitir é que a construção do conheci-

mento, em desenho, demora a maturar e, muitas vezes, só mais tarde aflora à nossa 

consciência (importa, porém, que seja encetada). O escultor José Pedro Croft caracte-

riza com a maior sensibilidade e clarividência este fenómeno, que faz, afinal, aflorar a 

importância do “falhanço” nas aprendizagens dos diversos domínios atísticos.445

Ironicamente, falta-nos o tempo. A disciplina do Desenho em contexto uni-

versitário, qualquer que seja a distribuição que dela faz cada diferente curso (de 

um semestre a quatro) dispõe hoje de pouco tempo – por comparação para com 

445 “É nos falhanços que reconheço as oportunidades e as possibilidades. É nos falhanços que faço as 

importantes descobertas. Em relação aos desenhos, se por qualquer razão não encontro o sentido dele, 

isso é angustiante e há uma sensação primeira de deceção. Como é que isto me saiu tão desajeitada-

mente e aparentemente tão repetitivo e tão banal? Já me tem acontecido agarrar num desenho e, em 

vez de o rasgar, pô-lo de parte, voltar a revisitá-lo daí a uns anos e perceber que aquilo que a mão estava 

a fazer eu ainda não tinha mecanismos para perceber. Às vezes falta apenas um traço, um pedaço de 

cor, apagar uma parte.”(sublinhados nossos) entrevista por Anabela Mota Ribeiro in Público 22.04.09



462

En
tr

ev
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 9

um passado mais ou menos recente.  Eduardo Côrte-Real (também ele aludindo, 

como Croft, à força potencial do falhanço) aborda este aspeto, que pode ser visto 

como um autêntico foco de tensão nas decisões afetas ao desempenho de qualquer  

professor de desenho: 

“Num tempo anterior, as nove horas permitiam que o aluno falhasse; havia 

o tempo do falhanço, o tempo da sugestão e o tempo da autodescoberta. 

Agora não há esse tempo, eu vejo-me um pouco como um professor pres-

tidigitador a ensinar truques para que eles possam dar saltos muito mais 

rápidos. O processo da autodescoberta - naqueles que o conseguem! – faz-se 

através do diário gráfico. De resto, os exercícios têm de ser muito controla-

dos, todo o processo muito orquestrado...”

Daqui ressalta a importância decisiva que ganha o espartilho metódico nas primei-

ras fases da aprendizagem... quando escasseia o tempo. Então, do outro lado da balança, 

incentiva-se a que ganhe peso o diário gráfico, mais pessoal, mais autoconduzido, po-

dendo funcionar como um antídoto contra os excesso de disciplina e controle.446

“Ganha-se muito tempo!” diz o arquiteto Mário Kong, referindo-se às altera-

ções de ordem metodológica que vai introduzindo nas sucessivas gerações de alunos 

com as quais vai trabalhando ao longo dos anos:

“No início da minha carreira, eu propunha exercícios muito básicos em que 

os alunos traçavam extensamente linhas, ou pontos... exercícios de tipo me-

cânico, muito usuais, naquele tempo! Obtive bons resultados, esses méto-

dos, em si, são bons mas, hoje em dia, não fazem tanto sentido. Então, em 

alternativa, posso pegar num objeto e, de acordo com a posição que ele 

ocupa, e dos conhecimentos que os alunos já têm sobre perspetiva,  peço-

-lhes que experimentem aplicar linhas de diferentes direções e intensidades 

na representação... E ganha-se muito tempo! O aluno de hoje não aguenta 

a monotonia daquele tipo de exercícios...”

As palavras de Miguel Mira emprestam-nos, também elas, uma lucidez adquirida 

446 Ver capítulo 6.4. deste trabalho, em que referimos, também nós, esta relação de complementari-

dade e equilíbrio que se pode tentar estabelecer  entre os exercícios “impostos” – na sala de aula - e os 

exercícios “livres” - nos diários gráficos.
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pela experiência, numa observação com a qual cessamos uma primeira parte de trata-

mento das respostas dadas à pergunta: “Quanto aos perigos: o perigo, o risco, existem, 

no geral, em qualquer aprendizagem e em qualquer abordagem; não vale a pena 

iludirmo-nos com o contrário… A didática é uma coisa arriscada, perigosa.”

Como se viu, a pergunta formulada referia-se genericamente aos métodos, não 

fazendo referências a este ou aquele método em particular, tampouco solicitando 

do entrevistado qualquer concretização nesse sentido. Porém, alguns inquiridos 

avançaram espontaneamente para a exemplificação.  Decidimos por bem ter isso 

em conta e passamos, desde já, numa brevíssima segunda parte do tratamento desta 

questão, a sintetizar os aspetos que entendemos por mais relevantes.  

A arquiteta Judith Gouveia refere os três métodos tidos por fundamentais no pro-

grama das disciplinas de desenho que tem vindo a lecionar, tanto no curso de arquite-

tura como no de design da Universidade Lusíada de Lisboa: são eles “o do contorno”, “o 

da síntese expressiva” e o da “modelação”. Na sua opinião, eles conseguem dar cobertura 

(cabal e particular) aos problemas mais prementes do projeto, traduzindo-se em dife-

rentes modos de fazer, cada um deles ajustado às especificidades que traz cada escala 

de cada fase do projeto. Estes argumentos são acompanhados, no caso, pelo exemplo.

A arquiteta Alexandra Quintas, numa resposta anterior, falara-nos não propria-

mente em “métodos” mas em “aproximações”. Mesmo que reconheçamos que os dois 

termos não são rigorosamente sinónimos (o segundo supõe logo à partida o atributo 

da maleabilidade, integra de modo mais inequívoco uma ideia de margem-de-flutua-

ção que, a bem dizer, também nós defendemos para os métodos) pensamos poder 

usá-los numa mesma aceção, para aquilo que está a ser tratado. Segundo ela, os 

alunos têm prioritariamente “de perceber que há aproximações muito sintéticas, 

rápidas, intuitivas, aproximações que são gestuais e de movimento, e que há, 

por outro lado, as outras, as analíticas e lentas.” E assim se assinalam dois pilares 

essenciais ao progressivo desenvolvimento do aluno: “Eu acho que isso é a base, se 

eles insistirem nessas duas vias, eles conseguem adquirir capacidades de análise 

e de síntese.” A arquiteta Eduarda Lobato de Faria opta por ainda outra termino-

447 Salientemos: em grande consonância para com as posições assumidas por estas docentes, também 

a presente investigação se propôs estudar critica e detalhadamente os métodos da “modelação”, da 

“descrição” e do “gesture”, entendidos como fundamentais na aprendizagem do desenho. O ponto 7.2. 

do capítulo 7 expõe, perante o leitor, os motivos de tal seleção.
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logia: refere três “ linguagens” fundamentais, três “mundos” contidos no universo do 

desenho que têm de ser revelados ao aluno:

“Para mim, e tudo começou com o Nicolaides e o seu livro - The Natural 

Way to Draw, quem não se lembra?...o desenho assenta em três linguagens 

fundamentais e tudo o resto se multiplica a partir delas - se forem bem 

dominadas, dominamos tudo. São três mundos, dizendo de outro modo: o 

mundo dos desenhos rápidos, i. e., a grande descoberta da síntese; o mundo 

do desenho de contorno, do detalhe, com as variações de escala e muitas 

outras; e, finalmente, o mundo da modelação, das volumetrias, da super-

fície. Tudo o resto, vejo-o como multiplicações destes três mundos - tenho 

trabalhado e investigado muito sobre isto.” 447

Avancemos para outro testemunho: “Eu, se tenho um método, não é um méto-

do coletivo, será mais um método aluno-a-aluno...”, afirma a pintora Susana Olivei-

ra, curiosamente avançando, sem o saber, para a questão seguinte prevista pelo guião. 

••••

Referenciada em Tolstoy,448 mais concretamente no contributo que nos pres-

taram as suas reflexões na área da educação, a pergunta formulava-se da seguinte 

maneira: “À máxima de Tolstoy - 'cada aluno, cada método' 449 -  vê-la como uma 

inspiração ou como uma utopia?

448 Reportamo-nos ao escritor e pedagogo russo Leon Tolstoy (1828-1910) que desenvolveu alguns 

métodos pedagógicos integrados num ideal de aprender-sem-escola.

449 No período entre 1861 e 1867,Tolstoy escrevera: “O melhor professor é aquele que tem, na ponta da 

língua, a explicação do que está incomodando o aluno. Essas explicações dão ao professor o conheci-

mento do maior número de métodos, a habilidade de inventar novos e, sobretudo, não uma adesão 

cega a um dos métodos, mas a compreensão que todos os métodos são unilaterais e de que o melhor 

método seria aquele que respondesse da melhor forma a todas as possíveis dificuldades apresentadas 

por cada aluno, ou seja, não um método mas uma arte e um talento…Todo o professor deve, conside-

rando todas as imperfeições na compreensão do aluno não como um defeito do aluno, mas como um 

defeito em sua própria instrução, empenhar-se para resolver em si mesmo a habilidade de descobrir 

novos métodos.” (Schön, 2008:88-89) (sublinhados nossos)
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Verificámos grande concordância nas respostas no sentido da “inspiração”. A opi-

nião dominante foi a de que a adoção de um método geral, qualquer que ele seja, não 

prescinde de um “ajuste” circunstancial, em aula, junto de cada aluno - um ajuste que 

é feito com recurso às “táticas” (Côrte-Real e Miguel Mira) ou às “estratégias” (Sérgio 

Rebelo): “Eu defenderia um método generalista para todos os alunos e estratégias 

diferenciadas para cada aluno.” 450 Ao expressarmos a necessidade de um acompa-

nhamento pessoalizado, junto de cada aluno, tocamos na dimensão mais subtil mas 

também mais determinante na  relação ensino/aprendizagem -  a dimensão humana. 

Ana Guerreiro faz-lhe explícita referência na resposta que dá à questão colocada: 

“Não propriamente “métodos”, mas considero que há, sim, “processos” di-

ferentes de abordar cada aluno. Diria que a tal dinâmica de grupo com 

todos-lá-dentro [a docente referira imediatamente antes o interesse que vê no 

desenvolvimento coletivo dos exercícios de desenho] é importante, mas isso 

não significa que não tenhamos sempre de prever convocatórias discreta-

mente diferenciadas. Isto é intrínseco, é o lado humanístico do ensino… e 

que é fundamental assegurarmos.”

Por seu turno e pelo humor, Alexandra Quintas faz emergir os mesmos tópicos:

“Cada aluno teria, idealmente, uma terapia individual (risos)... Não deveria 

dizer “terapia” mas, bem vistas as coisas, até acho que há um lado tera-

pêutico na relação mestre-aluno, na qual se tem de instalar uma grande 

confiança. Temos de apoiar muito, temos de acarinhar muito...”

450 No momento da entrevista, Sérgio Rebelo faz referência explícita à relação de significados que J. J. G. 

Molina (2002) estabelece entre “métodos” e “estratégias”, na qual fundamenta a sua opinião. A mesma 

relação é por nós trabalhada, na presenta investigação, no ponto 6.3.8.
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Essa disponibilidade do professor, acima de tudo de ordem emocional, caracteriza 

um tipo de ensino que – felizmente, diríamos – ainda existe no nosso país. No nosso 

contexto, mesmo com condições adversas, o acompanhamento tutorial451 na aprendiza-

gem do desenho é defendido e praticado, por alguns docentes portugueses, até ao limite: 

“Cada vez tenho mais turmas e mais alunos e a coisa torna-se cada vez mais difícil, 

mas é de facto o que eu tento fazer: “Isto resultou bem contigo, vai por aqui!” e, de-

pois, vou ter com outro aluno e nada é igual ao primeiro.” (Susana Oliveira) O esforço 

roça o absurdo… mas não cai na desistência: “Enfim, os métodos têm de se ver adapta-

dos à massa de gente que nós temos e, por outro lado, a cada um. Só não sei como 

é que podemos tornar possível o ensino tutorial com trinta alunos...” (Teresa Rodeia)

Vinte, trinta, trinta e… A partir de um determinado limite, temos mesmo de 

reconhecer a utopia que a pergunta já punha em hipótese:

“Cada aluno, cada método, sim, no sentido de levar cada um a bom porto e 

não no sentido de cada um fazer como lhe apetece. Criar um método para 

cada aluno, num ensino de massas, a meu ver, não é uma utopia, é impra-

ticável, é um devaneio, é tão inatingível que não norteia nada” (Pedro Silva)

A partir de determinado limite, repetimos, a modalidade tutorial não será mais 

sustentável, mas a alternativa não convence, se é a qualidade do ensino que visamos 

– disso nos trazem direto testemunho os alunos Erasmus que vêm fazer connosco os 

módulos do desenho nos cursos de arquitetura e design portugueses – vêm usufruir, 

451 A fim de melhor precisar o sentido do termo “tutoria” ( ) no âmbito da atualidade, colocamos aqui 

excertos de uma reflexão de índole científico que diz pretender contribuir para a fundamentação e 

enquadramento assumidos pelas tutorias no contexto do ensino superior português, no quadro dos desafios 

colocados pela Declaração de Bolonha, desde 1999. Embora se verifiquem distintos modelos de tutoria, 

“Carrasco Embuena e Lapeña Pérez (2005) afirmam que é possível encontrar nas diferentes conceções 

de tutoria universitária um conjunto de características comuns, que podem ser sintetizadas da seguinte 

maneira: a) a tutoria é uma ação de orientação que visa promover e facilitar o desenvolvimento integral 

dos estudantes, nas suas dimensões intelectual, afetiva, pessoal e social; b) a tutoria é uma tarefa docente 

que personaliza a educação universitária mediante um acompanhamento individualizado, que facilita aos 

estudantes a construção e o amadurecimento dos seus conhecimentos e atitudes, ajudando-os na plani-

ficação e no desenvolvimento do itinerário académico; c) a tutoria é uma ação que permite a integração 

ativa e a preparação do estudante na instituição universitária, canalizando e dinamizando as suas relações 

com os diferentes serviços (administrativos, docentes, organizativos, etc.), garantindo o uso adequado e a 

rendibilidade dos diferentes recursos que a instituição proporciona.” (SIMÃO 2008:77)
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por empréstimo, deste “enorme privilégio [que ainda temos], pelo menos por en-

quanto”, como faz ver Susana Campos.

“Ainda temos essa sorte de poder conhecer os alunos com algum detalhe, 

ao contrário, por exemplo, do ensino italiano de arquitetura, em que eles 

são muitas dezenas, centenas, e portanto os professores dão uma tarefa e 

depois nem sequer dão uma nota de classificação, nem sequer explicam a 

relação entre a resposta aparente e a classificação – sabemo-lo pelos alunos 

do Erasmus.” (Susana Campos)

De qualquer modo e previsivelmente,452 a questão dos métodos revelou-se a 

mais sensível levantada pelo guião destas entrevistas. A título de balanço, podemos 

dizer que nenhum dos entrevistados recusou taxativa e radicalmente a aplicação do 

método na aprendizagem do desenho de observação mas deveremos reter alguns 

veementes alertas que nos foram expressos a respeito dos limites da sua aplicação. 

Limites que assumem defender, antes do mais, a integridade da esfera do sujeito: 

“Repare, eu estou muito interessado no meu aluno individualmente; dizer-

-lhe que utilize o A3 ou o A2, para mim, já me custa! Eu não estou a ser 

irónico em relação à terminologia, o que eu acho é que, se a pessoa teoriza 

muito o processo, o método…” (Pedro Janeiro)

Limites que (pelos mesmos motivos, afinal) assumem rejeitar o excesso de teo-

rização. Assim, assistimos a uma posição que como que suaviza o peso do rol de 

instruções prévias a fornecer ao aluno: 

“O método pode começar [simplesmente] por ser a escolha dos objetos, ‘Va-

mos hoje fazer objetos naturais’, ou ‘Vamos agora desenhar com linha, pelo 

contorno’ (…) ou ‘Vamos desenhar com claro-escuro’ (…). Eles percebem 

as diferenças e começam a desenhar. O desenho é uma coisa muito íntima.  

É desejável que o desenho de cada um seja muito a sua forma de estar, até 

porque eles também têm de encontrar a sua forma de estar como arquitetos.” 

(Pedro Janeiro)

452 O facto de ser “questão sensível” é que nos levou a integrá-la no guião das entrevistas, bem como, 

aliás, no centro da própria investigação.



468

En
tr

ev
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 9

••••

Encaminhando-nos para a finalização da entrevista, a questão seguinte assumia-se 

como uma quase inevitabilidade, ao abordar, ainda que à sua maneira, o tema da relação 

que estabelecem entre si meios manuais e meios digitais, no projeto. Crendo, porém, 

fugir aos aspetos mais esgotados da discussão generalista, focava o aspeto específico 

dos planos curriculares do desenho, formulando-se assim: Todos sabemos que o compu-

tador veio reconfigurar as estruturas de pensamento e de ação dos projetistas. Considera 

que a problemática do observar/representar pela mão, em moldes tradicionais, deve so-

frer reajustamentos na sua aplicação funcional aos planos curriculares? Reajustamentos 

nos conteúdos, nos objetivos, nas metodologias... ou de alguma outra maneira?

Vimos, imediatamente atrás, que “ainda temos a sorte” de oferecer um ensino 

“costumizado”… “por enquanto”. Corremos o risco real de perder tal “privilégio” e, 

segundo a arquiteta Lobato de Faria, ainda corremos um outro, mais radical: 

“Acho que esta nossa disciplina pode estar comprometida no tempo... Cor-

remos esse risco, claramente – se por um lado sabemos que a prática do 

Desenho à mão levantada é uma das mais valias do ensino em Portugal e 

a razão de atrair tantos alunos de Erasmus ao nosso País, por outro lado 

sabemos que existem muitas Faculdades onde o desenho à mão levantada 

já não faz parte dos curricula das Universidades. A mão começa a ser des-

prezível para desenhar quando, afinal, o posso fazer com um computador 

e uma impressora, posso fazer em casa… e depois basta haver uns manuais 

sobre desenho, para eventualmente se consultar sozinho! Pessoalmente, 

acho uma pena, o curso ficaria bem mais pobre.”

Na força das suas convicções mais pessoais, esta docente combate, a propósito da 

questão colocada, dois equívocos corriqueiros: o de que porventura a aprendizagem 

do desenho se possa ver reduzida às dicas dos manuais mais medíocres, e o equívoco 

da substituição que (ainda) frequentemente ocorre, quando se trata de confrontar os 

meios manuais com os digitais, nas atividades projetuais. Todos os inquiridos, de modo 

mais ou menos explícito, dizem “não” a tais equívocos: “Digo ‘não’ a essas cruzadas de 

dizer ‘isto é uma coisa arcaica que já não se usa, porque agora tenho um rato que 

faz tic-tic’, porque aí é que eu acho que está um grande preconceito.” (Pedro Silva)  



469

En
tr

ev
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 9

O desenho antigo,453 porque manual, está fora de qualquer visão de moda e tam-

bém está antes de qualquer outra técnica, podendo por isso ser visto como garante da 

nossa autonomia enquanto seres corporais: “Antes da fotografia, antes da fotocópia, 

antes de todas as próteses para a representação, está o desenho… E se um dia acon-

tece um apagão? (risos) Esta competência pretérita é fundamental.” (Ana Guerreiro)

Antes de versarem o cerne da pergunta (reajustes nos planos curriculares?), os 

vários entrevistados sempre abordavam, por iniciativa própria, essa questão da subs-

tituição, tratando-a como um falso problema:

“Eu considero que o computador não vem substituir o desenho, porque atua 

a um outro nível. O computador é essencial, mas é só uma ferramenta e sou 

eu que tenho de saber introduzir os dados. O desenho é outra coisa, tem a 

ver com sensibilidade, com tato...” (Mário Kong)

Significativa como é a importância da participação táctil, no desenho, ela foi 

naturalmente referida por outros entrevistados.  E será que é exclusiva do desenho 

manual ou… nem por isso? Neste aspeto particular da vivência táctil se ver valoriza-

da/desvalorizada pela mão/pelo computador, deveremos identificar um problema 

ou, também aqui, um falso problema?

“É verdade que desenhar com um pincel te obriga a uma determinada ges-

tão das pressões e das velocidades que passa pelo conhecimento que tens do 

teu próprio corpo e que, por por outro lado, desenhar com uma ponta seca 

te obriga a uma outra gestão totalmente diferente. Se passares isso para um 

écran em que desenhas diretamente com o dedo, anular-se-á essa diferen-

ça... mas não sei se a perda será realmente um problema! Se o resultado for 

igualmente bom de uma maneira ou de outra... Talvez se veja sacrificada a 

dimensão sensorial táctil mas, se calhar, ganhou-se noutra dimensão – na 

dimensão tempo, por hipótese: se calhar, ganhou-se muito em tempo, o que 

também é importante!”

453 Usamos o termo de Molina: “el antíguo dibujo” (Molina, 2005:23)
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Antes destas palavras, o arquiteto Sérgio Rebelo falara-nos das recentes evolu-

ções sofridas pelos instrumentos digitais, por aproximação – e não por afastamento 

– aos manuais. Eduardo Côrte-Real igualmente as refere: 

“Uma coisa que se tem vindo a verificar acerca do digital é que ele está cada vez 

mais analógico, ou seja, a tecnologia é cada vez menos ostensiva. (…) A pouco 

e pouco, estes suportes vão aligeirando as diferenças em relação ao papel...   

Cá está: quando apareceu o autoCAD, as pessoas teclavam e as coisas apareciam; 

hoje, já ganhámos vantagens de tipo evolucionário porque se voltou ao gesto; com 

as canetinhas, por exemplo, voltou a relação entre mãos, cérebro e olhos.”

Vejamos: perdem-se, sim, (assumamos, não há volta a dar-lhe…) algumas sub-

tilezas do atrito sentido e gerido pela mão no corpo físico do velho papel mas, aten-

ção, não se perde o gesto, no seu todo. Os novos produtos informáticos para desenho 

integram a performance gestual, estimulam-na até – e certamente que em moldes 

renovados, segundo novas articulações entre mãos/cérebro/olhos que suscitam novas 

aprendizagens, novos treinos, novas saídas criativas. Estamos perante ganhos e perdas, 

há que reconhecer. De qualquer modo, no que respeita à instrumentalização do proje-

to, deveremos também admitir que estamos perante dois saberes – até por aquilo que 

acabámos de dizer. Genericamente considerados, esses dois saberes distribuem-se de 

maneira não homogénea pelas gerações mais e menos velhas – e, como sabemos, da 

primeira fazem parte maioritária os professores, da segunda os alunos. Pretendemos, 

com estas reflexões, aproximar-nos das observações do arquiteto Miguel Mira: 

“Claro que o computador constitui um elemento de perturbação naquilo 

que historicamente se construiu como padrão de abordagem pedagógica, 

até porque os alunos vivem, neste momento, num mundo virtual e não num 

mundo real. A maioria dos professores, por motivos geracionais, ainda vive 

num mundo real – essa barreira de comunicação passa pelo computador.”

Claro que a barreira de comunicação, no que toca a estes aspetos, tenderá a 

dissolver-se nos próximos anos. Enquanto isso não acontece, a falta de hibridização 

está a ser sentida por muitos, e vão sendo formuladas hipóteses de solução:
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“Eu tenho pena de não termos híbridos, aqui na nossa Faculdade. Muito 

embora nós estejamos incluídos na mesma área científica, no mesmo de-

partamento, aqueles professores que dão as matérias digitais e aqueles que 

dão o desenho manual de observação, a verdade é que não nos cruzamos. 

Seria importante criar umas unidades curriculares híbridas, nas quais se 

pudesse partir do desenho para depois explorar todas as suas transfigura-

ções através do photoshop, ou, por hipótese, construir visualizações, em 3D, 

de atmosferas criadas antecipadamente em laboratório ou em desenho...  

é que devia e podia, de facto, haver um casamento.” (Alexandra Quintas)

Diagnostica-se, pois, uma atual falta de elos entre as disciplinas do manual e do 

digital, uma carência que eventualmente podia ser reconhecida pela coordenação hori-

zontal dos cursos e, finalmente, colmatada, se fossem introduzidos no sistema docentes 

“híbridos”, i. e., agilizados nas duas vertentes. E a pintora Susana Campos, por seu turno, 

alarga esta necessidade de revisão coordenadora a um maior número de disciplinas:

“Podiam ser ajustados, não propriamente os conteúdos específicos da unida-

de curricular, mas todos os conteúdos das várias disciplinas, num propósito 

de coordenação transversal – envolvendo a disciplina de projeto, as de re-

presentação e, até, eventualmente, outras, extravasando as da comunicação 

visual. Seria extremamente interessante nós trabalharmos em conjunto.”

Porém, aquilo que de seguida nos reporta Susana Campos leva-nos a reconhecer nela, 

enquanto docente de desenho, efetivas competências para o eventual desempenho do pa-

pel “híbrido” que devem promover as faculdades de arquitetura e de design  do presente:

“Reajustamentos estritamente no desenho… alguns. Eu, pelo menos, tenho 

vindo a integrar a manipulação digital em qualquer das licenciaturas. Os 

alunos tentam juntar desenhos de diferentes exercícios e fazer fusões para 

fazer um novo espaço ou uma nova composição, inventar, modificar... Por 

exemplo, pegar numa representação esquelética de um espaço e atribuir-lhe 

características ambientais, luminosas, etc,  através de ferramentas digitais...”

E, como não podia deixar de ser, os alunos orientados por docentes que já, hoje, 

promovem e orientam a articulação entre os dois meios instrumentais, começam a 
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dar provas: “A minha melhor aluna desenha à mão levantada, depois digitaliza, 

depois faz manchas de aguarela e torna a digitalizar, faz coisas muito mais 

rebuscadas e de facto, as coisas ficam com grande qualidade!” (Susana Oliveira)  

Estas competências reportam-se a uma aluna do 2º semestre do 2º ano.  A descober-

ta da manualidade, essa, é apontada (por esta e por outros docentes) uma prioridade 

do 1º ano que não se quer ver “perturbada” pela intromissão prematura das novas 

tecnologias; então, informa a mesma docente, “em design, no segundo semestre do 

segundo ano” é que “eles podem usar o computador, podem fazer os tais híbridos, 

digitalizar e pintar, etc, porque já estamos numa fase muito mais específica.” 

Todos os cursos ministrados pelos professores que entrevistámos possuíam esta 

característica estrutural dos dois anos curriculares, para o desenho. As importantes 

decisões de índole metodológica que decorrem desta estrutura são, nos diversos en-

trevistados, significativamente homogéneas no que toca àquele tópico específico: 

estando prevista, nos planos curriculares, uma fase primeira e uma segunda, para a 

disciplina do desenho, cabe à primeira alicerçar um modo de pensar e à segunda fle-

xibilizar, multiplicar, rentabilizar os modos de fazer. E isto não é suscetível de inversão.

“Tenho, porém, uma convicção inabalável e que vai ultrapassar tudo o que 

tem a ver com desenho e tudo o que tem a ver com projeto. Estou conven-

cidíssima de que, no início, não devemos dar grandes possibilidades aos 

jovens de trabalharem o projeto em computador porque, embora eles pos-

sam fazê-lo, é muito redutor, é um modelo muito simplificado, é como uma 

maquete muito simplificada.  Não há processo de amadurecimento, é tudo 

muito rápido...” (Arquiteta Alexandra Quintas)

Ao que parece, rapidez e/ou expediente querem-se no devido lugar e no devido 

tempo. A opinião do designer Pedro Silva pode também ela ver-se inserida nesta 

mesma lógica (do que é que devemos situar antes e do que é que podemos fazer 

depois), no que respeita aos meios de suporte ao pensamento projetual:

“[O computador] é muito mais expedito na finalização de uma aparência, 

mas, do ponto de vista da estrutura mental, do pensar o projeto, não perce-

bo onde é que está, sequer, o ponto de choque. Isto pode ser geracional, dou 

a minha mão à palmatória, mas eu, com base na minha experiência, incen-
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tivo a mão. Nas aulas de projeto, incentivamos sempre os alunos a desenhar 

obrigatoriamente no caderno, à mão, antes de passar para o computador. 

Porque o computador é uma máquina paramétrica, ela está à espera de 

informação numérica e o pensamento de projeto é muito mais do que isso, 

é muito mais do que isso.” (sublinhados nossos)

E a palavra “pensamento”, com todo este peso, ressurge nas observações da ar-

quiteta Judith Gouveia que, depois de referir todo um conjunto de benefícios con-

cretos que o mundo digital acarreta junto do projeto, tanto de arquitetura como de 

design, afirma: “Só que tudo isto é uma mais-valia para o projetista, enquanto 

teste ao resultado final, mas não tanto para o pensamento – para o processo 

evolutivo do pensamento, melhor dizendo.”

O processo evolutivo do pensamento deverá acontecer na consciência da com-

plexidade dos problemas que há a tratar. O aluno-projetista deverá, mesmo, aper-

ceber-se da dificuldade454 do desafio e aprender a lidar com ela sem prematuras  

“simplificações” (retomamos o termo de Alexandra Quintas), sem facilitações ou for-

matações de qualquer tipo: “Se houver qualquer coisa que formate antes do tem-

po, pode-se matar um projeto – e aqui falo como arquiteto e não tanto como 

professor de desenho.” E Miguel Mira remonta ao Renascimento, para exemplificar 

e enfatizar aquilo que estas palavras pretendem, ao certo, fazer-nos ver:

“Leonardo da Vinci, mal fora descoberta a perspetiva,455 viu os seus perigos 

potenciais no ato da ação projetual. Segundo ele, a projeção ortogonal, por 

ser abstrata, estaria mais genuinamente perto do pensamento, constituin-

do um apoio mais genuíno à liberdade do projetista. É preciso ser-se muito 

rápido, para antever logo isto!”

454 “Não digas ao aluno aquilo que ele quer ouvir. Antes do mais, o aluno tem de se aperceber da difi-

culdade daquilo que tem em mãos”- lembrava frequentemente o professor escultor Fernando Conduto, 

aos seus assistentes (reuniões de coordenação de Desenho do curso de Arquitetura da Universidade 

Lusíada de Lisboa, de 1987 a 2007)

455 Maurice de Sausmarez (1986) alerta, também ele, para o uso indiscriminado desse “sistema geo-

métrico estático” que é a perspetiva linear: “Oferecer uma receita já pronta para conseguir uma ilusão 

de espaço trava [no estudante] o seu espírito inquisitivo, podendo ele vir a desenhar com base numa 

teoria académica (…) e não na sensação e na observação pessoal. (…) As suas regras [da perspetiva] de 

geometria ‘zarolha’ excluem o sentido de envolvimento físico, de interpretação, sentida pelo corpo, do 
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Numa resposta dada a uma outra questão do guião (a respeito dos métodos), Mi-

guel Mira já nos precisara que “o desenho não é a manualidade, é o pensamento 

pela manualidade”, pelo que “tudo o que importa é transmitir a noção”. Ou, dito no 

plural, todo um conjunto de noções fundamentais e fundacionais que igualmente refere 

Teresa Rodeia, a propósito da questão que estamos a tratar – dos reajustes em hipótese:

“Não creio que o reajustamento deva ser feito por qualquer aproximação ao 

desenho computorizado... O reajuste permanente que mais importa fazer é, 

como disse atrás, o de gerir cada vez melhor o tempo de que dispomos para a 

disciplina, acertar o passo ao tempo. Nós, na Lusíada, temos vindo a fazer um 

grande esforço nesse sentido, como sabes, o de adaptar o programa à realida-

de: já não fazemos figura humana porque não há tempo, já não fazemos dese-

nho de natureza mais abstrata porque não há tempo...  temos vindo a cortar. 

O problema passa a ser como é que, em tão pouco tempo, damos ao aluno as 

noções imprescindíveis que lhe possam ficar para a vida...” (sublinhados nossos)

“Reajustes no pensamento visual, não, não há!” (ainda Miguel Mira). Vejamos 

então o que nos surge ainda a respeito de eventuais reajustamentos, não tanto no 

modo de pensar, mas no modo de funcionar desta disciplina, em articulação com as 

restantes. E tomemos a melhor sugestão de Judith Gouveia:

“Eu acredito no nosso programa, na nossa metodologia. (…) Então, a haver 

um reajuste na disciplina do desenho, esse reajuste passaria pela hipótese 

de termos três anos de desenho e não apenas dois. Haveria um terceiro 

espaço e das formas do espaço descritos como uma concomitante humana essencial da experiência e 

conceção espaciais.” (SAUSMAREZ 1986:55) 

Também Juhani Pallasmaa (2011), quando analisa o desenvolvimento histórico do paradigma da prio-

rização da visão em detrimento dos outros sentidos, no contexto das artes do Ocidente, se refere à 

perspetiva nos seguintes termos:  “A invenção da representação em perspetiva tornou os olhos o ponto 

central do mundo percetual, bem como do conceito de identidade pessoal, tornando-se numa forma 

simbólica, que não apenas descreve, mas também condiciona a perceção.” (2011:16) “A afirmativa de 

Alberti de que ‘a pintura nada mais é que a interseção da pirâmide visual que segue determinada dis-

tância, um centro fixo e certa iluminação’ resume o paradigma da perspetiva que também se tornou o 

instrumento do pensamento da arquitetura.” (PALLASMAA 2011:26) Importa esclarecer que Pallasmaa 

segue o seu ensaio investigando o papel unitário dos sentidos na experiência “autêntica” da arquitetura 

e demais artes, fornecendo-nos vasta exemplificação da via alternativa “multissensorial” seguida por 

inúmeros artistas plásticos e arquitetos da História ocidental, anteriores e posteriores à Renascença.
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ano que abordaria o desenho enquanto elemento de apresentação, ou seja, 

enquanto ferramenta para a comunicação do objeto. Poderíamos então 

explorar as duas vertentes: primeiro, a descoberta, pela mão, das marcas 

gráficas, das sínteses expressivas. Depois, a transformação dessas sínteses, 

desses “borrões”, para o formato digital -  a fim de ver como resultariam, 

depois, no desenho de apresentação. O aluno controlaria todo o processo.” 

Esta hipótese de acréscimo de um 3º ano traduz-se numa visão que sinteti-

zaremos assim: não se muda o que está, mas enriquece-se a herança (“temos hoje 

um aluno mais rico”, dissera Eduarda Lobato de Faria) e atualiza-se a disciplina – 

no sentido de a fazer sair do isolamento. Claro que desse isolamento teriam de sair 

igualmente os próprios professores: “Nesse terceiro ano, também nós, docentes, 

nos ligaríamos ao mundo virtual, garantindo uma associação entre a ferramen-

ta manual e a digital.” (Judith Gouveia) A ideia faz eco àquilo que já atrás foi dito, a 

respeito da atual necessidade de hibridização, colocada no plano do aluno, no plano 

dos programas e no plano do professor. Como será bom de ver, estas sugestões não 

vêm reacender o equívoco da substituição, que tratámos atrás, simplesmente visam 

pôr em diálogo “coisas novas” com “coisas antigas” 456 - já que podemos ver o dese-

nho antigo, realizado manualmente, como uma “constância” histórica:

“Há coisas que me parecem ser constantes, ao longo do rumo da história... 

Continuamos a desenhar com lápis de carvão em cima de papel, é um modo 

de fazer que tem, no mínimo, 500 anos, desde que o papel substituiu o pa-

piro, mas o princípio é o mesmo, a modéstia destes meios é a mesma. E con-

tinuamos a utilizar o sentido da visão e todos os outros para percecionar o 

mundo. O mundo vai-se alterando, mas há coisas essenciais na nossa relação 

com o mundo, ligadas ao corpo,457 que não podemos retirar.” (Paulo Pinheiro)

456 Utilizamos expressões adotadas pelo entrevistado Pedro Silva: “Para mim, o computador é e será 

apenas um media. Tem um potencial que permite ver coisas por outros prismas, traz coisas novas, mas 

não substitui coisas antigas.”

457 Ver “Uma nota acerca do corpo”, ponto 4.4. do capítulo 4 do presente trabalho.
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Vamos continuar com Paulo Pinheiro, já que, na sequência das anteriores, as 

suas palavras tomam um rumo que consideramos importante na súmula que temos 

em construção: 

“O que acontece é que os nossos alunos, hoje, são diferentes, (…) relacio-

nam-se com o mundo de uma maneira diferente, talvez menos tangível, 

mais virtual. Há um conjunto de coisas que não tem matéria que entra por 

eles dentro e os constrói mentalmente. E nós continuamos a exigir que eles 

desenhem com o carvão em cima de papéis, o procedimento mecânico e 

material continua a ser o antigo e não me parece que possa haver substitu-

to, ou seja, acho que, para observarmos e para lermos qualquer fragmento 

do real, continua a ser obrigatório parar.” (sublinhados nossos)

 As ideias, no seu todo, vão como que confirmando aspetos já abordados; a últi-

ma afirmação, porém, confirma e acresce algo que merece destaque – ainda na esfera 

de conteúdos que integra o permanente equívoco da substituição de um velho tipo 

de meios por um novo. Segundo Paulo Pinheiro, uma das dimensões não-substituíveis 

do nosso “velho” desenho é de ordem temporal – referimo-nos à vital interdependên-

cia entre tempo e gesto458 ou, por outras palavras, ao tempo peculiar e inescapável 

que determina a “observação ativa” referida por Miguel Mira. O exercício su generis 

que a observação ativa promove entre o sensorial e o mental, entre o presente e a 

memória, bem como todo o dinâmico sistema de trocas que opera entre mão, olho e 

cérebro, à conta de um lápis na mão e de um suporte à frente, esse complexo exercício 

tem um preço temporal. No processo, interessa a Paulo Pinheiro destacar, antes do 

mais, a paragem, a pausa e, depois, a lentidão inteligente e sensível da observação de-

senhada… que não encontram, qualquer delas, substituição no desempenho digital:

“Desenhar é uma forma de estabelecer essa pausa, de obrigar a parar, que 

é uma coisa cada vez mais difícil de acontecer, eles [os alunos] cada vez 

param menos. (…) E eu acho que continua a ser preciso abrandar a velo-

458 Aludimos indiretamente ao artigo com o mesmo título - “O tempo e o gesto” – da autoria de 

Alexandra Quintas (também nossa entrevistada, como se pode ver) e publicado na revista Linha do 

Horizonte 1, pp 148-157, Ana Leonor Madeira Rodrigues, Pedro António Janeiro (orgs), Centro Editorial 

da Faculdade de Arquitetura, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2010. 
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cidade para conseguirmos estar o tempo suficiente a olhar para as coisas, 

para o mundo. Desse ponto de vista não me parece haver, neste painel de 

instrumentos que eles têm hoje disponível, qualquer ferramenta que venha 

substituir o procedimento da observação lenta que o exercício do desenho 

de observação impõe, não me parece que haja...”

O painel de instrumentos digitais encurta significativamente o processo relacional 

e progressivo de discriminar, descortinar, testar, experimentar, selecionar, fixar, coman-

dado pelo desenho manual, quer na prática da observação quer na da projetação.459 

Relembremos o que diz Philip Cabau (2010:31) a propósito:

“Do ponto de vista de quem projeta, o processo de maturação é, consequentemente, 

empobrecido, pois não chega a permitir-se a duração através da qual as inscrições 

(da solução integrada) são fixadas”. 

Alexandra Quintas versa o mesmo, a formação do aluno corre riscos - se se 

delegar exclusivamente na instantaneidade das respostas computorizadas: “Não há 

processo de amadurecimento, é tudo muito rápido...” Em reforço dessa convicção, 

relata-nos o que sabe acerca do designer portuense João Machado: 

“Soube que ele trabalhou desde os anos 70 em computador. Mas ele diz que 

há uma altura em que larga o computador e faz à mão! Porque sente que 

tem de ter o tempo de amadurecimento. Achei interessantíssimo ele dizer 

que precisa do tempo para amadurecer as ideias. Ele faz croquis a preto e 

branco, nos quais aponta onde fica o azul cyan ou o magenta e, depois, é no 

computador que escolhe as cores. Se isto se passa com um profissional, mais 

se passará com um jovem aluno, no início do curso...”

À necessidade de maturação (uma característica que, uma vez mais, põe em  

evidência a natureza processual do desenho), associa-se ainda a necessidade de de-

senvolver no aluno capacidades de atenção e concentração – uma necessidade pre-

mente dos nossos dias:

459 Problemática tratada no capítulo 4.5.2.
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“Num tempo em que os jovens são perfeitamente multitasking, está a per-

der-se essa virtude da concentração. Costumo dizer-lhes que a concentração 

não lhes faz dores de cabeça, pretende-se apenas que não estejam a pensar 

noutra coisa ao mesmo tempo que desenham. Porque eles são criaturas que 

podem estar a ver um filme no computador, podem estar a usar um x-ato 

com uma mão e a enviar uma mensagem, com a outra...” (Eduardo Côrte-Real)

Situando-se fundamentalmente no plano intelectual, as capacidades de atenção e 

concentração não deixam de estar implicadas com a postura física. Repomos aqui um 

curto trecho da entrevista a Alexandra Quintas, no qual é feita referência à questão:

› “O que noto nitidamente é que eles precisam de muita disciplina, no sentido de... 

› “... de saber observar, de saber pensar?

› “Sim, e no sentido e saber estar quieto! (risos) Primeiro, estar quieto460 e de-

pois observar e pensar!

A arquiteta Teresa Rodeia, por seu turno, admite ser “radical” na opinião de que o 

“excesso de rapidez” deve ser conscientemente combatido pelos educadores. A prática 

do desenho manual, com a lentidão que lhe é inerente, constitui aprendizagem também 

no sentido do reequilíbrio global das faculdades com que buscamos o conhecimento:

“O conhecimento é um processo lento! As pessoas têm de ter capacidade de 

concentração e os nossos alunos têm cada vez menos capacidade de con-

centração prolongada: aguentam 10 minutos, depois cansam-se, e não faz 

sentido, aos dezoito anos, ser-se assim! Aprender implica esforço, não se sobe 

de nível, no desenho, como num videogame; tudo é mais lento e doloroso!” 461

460 Lembremos a obra de Dulce Neto (2001), Difícil é Sentá-los – A educação de Marçal Grilo, em que 

o próprio título do livro reflete este mesmo problema: não conseguir, da parte do aluno, uma postura 

que reúna harmoniosamente o físico, o psicológico e o intelectual pode comprometer toda a eficácia 

da mensagem pedagógica. Marçal Grilo conta, em entrevista: “Foi em Loulé. (…) Eu virei-me para uma 

professora do primeiro ciclo, e perguntei-lhe: ‘Oh senhora professora, diga-me lá qual é a sua maior 

dificuldade com os seus alunos’. E ela olhou para mim, e disse-me assim: ‘A minha maior dificuldade é 

conseguir sentá-los’.” (Neto, 2001:38) E adiante, M. Grilo comenta: “Para desenvolver o seu trabalho, [a 

professora] precisa de ter o miúdo sentado. E eu acho que é parte integrante da educação um certo 

sentido de disciplina.” (2001:40)

461 O termo “dor”, associado a “esforço” e, mesmo, à “vagarosidade” de evolução do processo cognitivo, 

em desenho, todos eles com conotação positiva no seio da ação projetual, constitui um tópico tratado 

em 4.5.1.1. deste trabalho. 
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E a rapidez, em desenho? Lembremos, a propósito, palavras de ordem de Bru-

no Munari: “Observar prolongadamente, compreender profundamente, executar num 

instante” (MUNARI 1979:75) e relembremos: a aceleração gestual, logo traduzida em 

energia grafico-visual, é promovida por um sem-número de exercícios de desenho, 

perseguindo múltiplos propósitos essenciais e muitas vezes em simultaneidade, tais 

como: o propósito de simplesmente fomentar a destreza de execução, o de otimizar 

a força e eficácia comunicativa da imagem desenhada e, acima de tudo, o importante 

propósito de agilizar a capacidade de discernir o essencial do supérfluo, em qualquer 

problema dado. Movido por estas preocupações, o arquiteto Mário Kong descreve-

-nos um exercício que concebeu e faz comummente aplicar junto dos seus alunos:

“Um exercício muito interessante que desenvolvo com eles, todos os anos, é 

feito em viagem de barco, de Belém à Trafaria. Quando o barco está em mo-

vimento, o aluno tem de desenhar a cidade rapidamente, tem de esquissar 

com grande rapidez porque a escala vai variando consecutivamente. Então, 

eles têm de captar o essencial de cada instante, em cada desenho, e para 

isso têm de gestualizar de modo cada vez mais rápido.”

Esclareçamos que vários outros entrevistados aludiram (quando interrogados 

acerca dos métodos) à imprescindibilidade de desenvolver, nos formandos, com-

petências de síntese, na complementaridade das analíticas. Procurando, aqui, ir de 

encontro a Munari, apontaríamos a síntese como uma complexa operação que se 

traduz em máxima agilização da compreensão. Treinado, interiorizado e adquirido 

junto dos problemas da observação desenhada, ao longo da formação, este me-

canismo desde logo se revela propenso a tomar todo outro rumo, se o quisermos 

– o rumo da projetação-em-abstrato. Queremos com isto dizer que, uma vez in-

tegrado no chamado esquisso ou esboço, passará a garantir uma operatividade in-

suplantável junto do sempre inquieto, sempre acelerado pensamento projetual.462  

462 Uma operatividade que Joaquim Braizinha (1998:21-22) enquadra do seguinte modo: “Nada mais 

doloroso, mais angustiante, do que um pensamento que se escapa a si mesmo, ideias que fogem, que 

desaparecem mal são esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou avançando para outras, sobre as 

quais não temos maior domínio. (…) Este permanente aflorar de novas ordens de dificuldade não con-

troláveis senão mentalmente, esta fase crítica de trabalho projectual requer a intervenção da mão, ou 

melhor do desenho como referência capaz de atualizar o virtual produzido pelo pensamento e que se 

traduz por diagramas ou esquemas que se movem tão rapidamente como o pensamento.” 
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As palavras de Fernando Poeiras permitem-nos reforçar e completar estas afirma-

ções, ao tratarem, também elas, a questão da velocidade do esquisso, no seio das 

principais dicotomias afetas ao ato do projeto:

“A velocidade de execução, e outras manifestações operativas do desenho revela, 

num processo de desenho, o lugar de encontro do programa com a imprevisibilidade, 

da exatidão com o acaso, da procura com o encontrar, ou seja, todo um conjunto de 

qualidades do desenho que emergem do intervalo de não coincidência entre a ideia 

e a imagem num projeto. (…) O dinamismo de um desenho de projeto (mas não ne-

cessariamente as suas formulações) está muito próximo de um curso “automático” 

do pensamento  sensível  (distinto do  regime de  consciência interior,  “ intencional”:  a  

ideia  visada)  e  da  imaginação sensível  (distinta do  regime  interior da  imaginação:  

fechar os olhos e imaginar…).” (POEIRAS 2009:23) 

Basta olhar para um projetista, esboçando, para que tudo o que está aqui a ser 

dito se torne evidente. Referindo-se, precisamente, à velocidade inerente ao esboço 

e afeta à íntima relação funcional mente/mão, o designer Pedro Silva ressalta, ainda, 

os ganhos auferidos em eficácia/tempo. Um aspeto relativamente ao qual surgem 

então comparadas as capacidades de resposta dos meios tradicionais com as dos 

meios atuais, computorizados

“É engraçado, o computador é sempre apontado como o suprassumo da rapidez, 

como um medium ultrarrápido de chegar às coisas, mas o esboço é muito mais 

rápido na comunicação com o cérebro do que o computador: por exemplo, para 

obter um cubo no computador, tenho de lhe dar um lado, uma altura e uma 

profundidade e, à mão, o cubo surge de imediato, praticamente de imediato.” 

Desenhos manuais instantâneos, produtos de um botão que se carregue, não 

os há, de facto. Mas há-os de ação lenta, muito lenta, rápida ou muito rápida, e to-

dos são bem consequentes (bem dirigidos e eficazes) na especificidade da aplicação 

pretendida. E não esqueçamos, ainda, uma última e importante precisão que roça a 

paradoxal: ao contrário do que pode parecer, as “grandes” e “boas” sínteses, opera-

das por desenhos manuais de rapidez e destreza máximas, não são fáceis de atingir, 

antes decorrem de uma longa e persistente aprendizagem lentamente consolidada: 

“Estas matérias são de consolidação lenta!” (Sérgio Rebelo) 
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Há, aliás, que admiti-lo – ao longo tempo da consolidação - se quisermos com-

preender a anedota chinesa do caranguejo reposta por Italo Calvino (1999) nas Seis 

Propostas para o Novo Milénio:

“Entre as muitas virtudes de Chuang-Tsu contava-se a habilidade para o desenho. 

O rei pediu-lhe que desenhasse um caranguejo. Chuang-Tsu disse que precisava de 

cinco anos de uma residência com doze criados. Passados cinco anos, o desenho 

ainda não tinha começado. ‘Preciso de mais cinco anos’ disse Chuang-Tsu. O rei con-

cedeu-lhos. Ao fim dos dez anos, Chuang-Tsu pegou no pincel e num instante e com 

um único traço, desenhou um caranguejo, o caranguejo mais pefeito que jamais se 

tinha visto.” (CALVINO 1999:70)

9.3. SUMÁRIO

“Os entrevistadores têm de ser detetives, reunindo partes de conversas, histórias pes-

soais e experiências, numa tentativa de compreender a perspetiva pessoal do sujeito.” 

(Bogdan e Biklen, 1994:139) (sublinhados nossos)

Tratar o compósito recolhido ao longo das entrevistas obrigou a um afanoso tra-

balho de fragmentação que, como todos sabemos, tem tanto de incontornável como 

de perigoso - naquilo que terá deixado de fora, naquilo que poderá ter deturpado. 

Esperamos, porém, que essa forçosa desintegração tenha conseguido consumar-se na 

feliz “reunião de partes” que a citação refere. Uma reunião efetiva, dando visibilidade 

à teia de relações que emergiu do todo das entrevistas, sem, porém, aniquilar “a pers-

petiva pessoal” de cada um, sem calar a voz própria e única de cada sujeito.

Neste momento de balanço, a nossa perceção é a de que, ainda que apoiado 

num guião-base, o conjunto das perguntas pôde oferecer a cada entrevistado uma 

amplitude de temas considerável e levantar uma série de tópicos importantes para a 

investigação, sem deixar de oferecer ao sujeito a oportunidade de moldar a seu jeito 

os vários conteúdos. 

No plano dos conteúdos mais genéricos, deparámos com uma significativa con-

vergência de visões – todo o texto anterior tratou de o comprovar, no seu trabalho 

constante de cruzamento, entroncamento, alinhamento.  Mas também evidenciá-



482

En
tr

ev
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 9

mos o desalinhamento, quando, de outras vezes (menos frequentes), uma mesma 

questão veio suscitar interpretações heterogéneas - heterogeneidade que tanto se 

deve às diferenças de idiossincrasia pessoal, como às distintas formações e profissões 

dos envolvidos, como, ainda, à condição de ambiguidade e de polissemia que jamais  

conseguimos irradicar do terreno instável onde habitam as terminologias e taxono-

mias do desenho.

A postura de recetividade e disponibilidade que os docentes, sem exceção, 

demonstraram ter para com o momento da entrevista merece o maior destaque. 

Imensamente gratos pelo facto, não é, porém, por isso, que aqui o relevamos.  Aqui-

lo que importa frisar é a maturidade profissional com que todos estes professores 

de desenho trataram os diferentes tópicos, associada à convicção e fluidez de ex-

pressão com que o fizeram. Ainda que as perguntas não tenham sido formuladas 

diretamente nesse sentido, a verdade é que ressaltam, dos seus relatos463, todo um 

rol de  competências pessoais e profissionais que remetem para uma sólida fonte de 

saber - saber teórico-prático464 - que pudemos incorporar reconhecidamente na 

investigação em curso. Competências que ressaltam claras do modo como os do-

centes perspetivam os complexos problemas da aprendizagem do desenho, de como 

utilizam o conhecimento científico nas dimensões mais imprevistas do terreno, de 

como experimentam hipóteses e recriam estratégias e recursos.  

Aqueles que estudam os fundamentos da investigação qualitativa dizem-nos 

que a entrevista, qualquer que seja o seu formato ou modo de utilização, sempre é 

utilizada para “recolher dados descritos na linguagem do próprio sujeito”, permitindo ao 

investigador o desenvolvimento progressivo de “uma ideia intuitiva” sobre a manei-

463 Uma vez mais, sugerimos ao leitor o contacto com o relato das entrevistas na íntegra, que apresenta 

o Anexo C.

464 Dizemo-lo no intuito de salientar as dimensões práticas desse saber – identificado com um pensa-

mento ativo, no terreno da sala de aula – sem deixar de exaltar as dimensões teóricas, reflexivas, analíticas 

que integram tal pensamento. A. P. Gómez, mesmo quando faz ver que a vida quotidiana de um professor 

depende em grande parte do conhecimento tácito que é capaz de mobilizar, não deixa de elogiar os seus 

recursos de ordem analítica. Fala, mesmo, em  meta-análise: “Sob a pressão de múltiplas e simultâneas 

solicitações da vida escolar, o professor ativa os seus recursos intelectuais - conceitos, teorias, crenças, 

dados, procedimentos, técnicas, para elaborar um diagnóstico rápido da situação. (…) Ainda que possam 

ser explicitados e consciencializados mediante um exercício de meta-análise, a maioria dos recursos inte-

lectuais que se ativam na ação são de caráter tácito e implícito.” (GÓMEZ 1992, 102-103)
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ra como os vários sujeitos interpretam “aspetos do mundo”, sejam eles quais forem. 

(Bogdan e Biklen, 1994:134) Engrandecidos pela profusão de modos de equacionar, de 

dizer e de fazer, não temos dúvidas em dizer quão mais pobre seria esta investigação 

se se tivesse limitado ao estudo teórico. O contacto com as múltiplas sensibilidades 

acerca do mundo que o desenho de observação traz à formação de um projetista e 

a consciência de que ele se traduz numa fértil fonte de conhecimento forneceram, a 

nosso ver,  uma autêntica ancoragem465 para a dissertação. 
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10.1. INTRODUÇÃO

Faltava-nos indagar, já não ao nível da teoria, já não no território escolar, mas sim 

no terreno específico da profissão: 

Como vê o projetista-profissional o desenho de observação? O que pensa ele, 

hoje, deste desenho, como componente integrante da sua formação? Que memória 

pessoal preserva dessa experiência disciplinar - uma memória mais ou menos posi-

tiva, mais ou menos presente, mais ou menos ativa?

No intuito de ver respondidas estas interrogações, partimos para a metodo-

logia de inquérito, instrumentalizada por um breve questionário466 que lançámos, 

via e-mail, tanto a designers como a arquitetos, tanto a ex-alunos nossos como a 

profissionais que nos são totalmente desconhecidos. Compilámos as respostas467 

(cinquenta e duas respostas, no total) que foram posteriormente tratadas. 

O método posto em prática para este fim passou por um processo de identi-

ficação de ideias-chave que se destacam das respostas, que fomos sublinhando ao 

longo da sua leitura. A partir daí, pudemos identificar as plataformas conceptuais 

e/ou ideológicas nas quais as diferentes opiniões expressas poderiam coabitar. 

Atribuímos-lhe títulos e numerações, como veremos de seguida.

466 O questionário foi precedido de uma Introdução que elucidava os inquiridos sobre os propósitos do 

inquérito - Ver anexo D.

467 Ver anexo E.
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Naturalmente que esta opção se situa no plano oposto àquelas que elegem 

elaborar “questões de resposta fechada”, onde o inquirido apenas tem de selecio-

nar uma opção de entre as apresentadas, traçando uma cruz num quadradinho, 

i.e., no caso presente, perante o sujeito questionado, não se lhe adiantaram quais-

quer pistas de resposta. O espaço da pergunta procurou, pois, abrir-se sem reser-

vas a uma total  liberdade individual de expressão que acreditamos tanto importar 

ao pensamento pelo desenho, em qualquer contexto que lhe faça apelo. 

Uma tal liberdade teve um custo - previsto desde início, de tão óbvio: não 

tendo nós optado por um conjunto de perguntas fechadas, vimo-nos confronta-

dos com uma autêntica explosão de possibilidades de resposta. Reconheçamos 

que, embora de tratamento “incómodo”, a imensidão de argumentos que surgiu 

corrobora diretamente a favor do reconhecimento das amplas mais valias que o 

desenho de observação traz à formação do projetista e, indiretamente, a favor da 

pertinência da própria investigação que temos em curso.

Embora tendo nós rejeitado à partida qualquer simplificação excessiva no tra-

tamento das respostas, não pudemos fugir a algum esquematismo que a adoção 

das metodologias de inquérito sempre impõe: uma vez identificado um número 

manobrável de constantes argumentativas, passámos a agregá-las em pólos – em 

seis pólos, no total. Devemos, porém, alertar para o fato de que esta agregação 

de modo algum significa rutura ou sequer antagonismo das visões entre pólos. Na 

verdade, duas situações podem ocorrer : 

› Dois diferentes pólos podem reunir no seu interior argumentos distintos po-

rém deveras próximos entre si; aquilo que nos levou a separá-los terá então ocorri-

do por força das diferentes ênfases que lhes conferiram os seus autores.

› Os múltiplos argumentos tecidos originalmente por uma mesma resposta  

podem ver-se (por nós) dissociados, passando a integrar, não só uma, mas várias das 

polarizações pré-estabelecidas.  Isto faz com que o somatório de todas as respostas, 

nas suas várias alíneas, seja forçosamente muito superior ao número de inquiridos.
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Dois últimos esclarecimentos se impõem: 

› Atribuímos não só um título mas também uma numeração a cada uma 

das seis polarizações estabelecidas, que nos facilitam qualquer posterior neces-

sidade de referenciação e que igualmente permitem uma associação direta para 

com os seis gráficos de barras que lhes correspondem. Nestes, os diferentes títulos 

figuram nos eixos das abcissas e o número de respostas nos eixos das ordenadas. 

A constatação das ideias-chave mais e menos relevadas pelos inquiridos torna-se 

visualmente óbvia pelas diferentes alturas das barras, dispensando o acréscimo de 

qualquer comentário verbal a respeito.

› O tratamento das respostas desenvolveu-se fortemente apoiado em cita-

ções dos inquiridos (por vezes uma frase completa, de outras vezes, apenas esta ou 

aquela terminologia, colocada entre aspas), cumprindo uma intenção simultanea-

mente clarificadora e justificativa da estruturação adotada. No reforço do mesmo, 

esclareçamos que, em tais citações, os sublinhados são nossos.  

Conscientes das contingências de vária ordem e do muito que fica “de fora”, 

em qualquer operação de tipificação e/ou de nivelamento como esta que realizá-

mos, convidamos o leitor a tomar contato direto com a totalidade das respostas 

obtidas, tal como chegaram até nós, consultando o referido Anexo E.
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10.2. UMA VISÃO INFERENCIAL SOBRE OS INQUÉRITOS

Segue-se uma reposição às perguntas constantes do questionário, uma a uma, e a 

conferir tratamento às respostas correspondentes. 

Questão 1

a) Quais considera serem as competências essenciais que o exercício e treino 

em desenho de observação faz desenvolver no aluno? 

b) Considera que essas competências são importantes para um projetista? 

Com a primeira alínea, veio à tona uma riquíssima diversidade argumentativa 

em prol do benefício que este desenho traz à formação do projetista. Construímos 

duas listagens, A e B,  que nos permitiram manejar os conteúdos expressos:

listagem a: organiza-se numa estrutura tripartida, refletindo três distintos 

planos interpretativos que se começaram claramente a vislumbrar a partir das res-

postas recolhidas, segundo os quais o desenho de observação promove competên-

cias diversas a partir da descoberta e compreensão:  

› do mundo que habitamos (o meio físico)

› do mundo do desenho (o meio gráfico)

› do mundo de si próprio (autoconhecimento/autoformação)

listagem b: reporta-se a “outras competências” para além das apontadas em A, 

i. e., reúne afirmações genéricas e muldirecionais que não se conformavam nos tópi-

cos da listagem anterior, parecendo-nos, porém, da maior relevância de ter em conta. 

Ambas as listagens, A e B, virão a detalhar vários tópicos. 

Quanto à segunda alínea - questão 1 b) -  adiantamos que obteve o sim unâ-

nime, dispensando-nos de qualquer tratamento e, mesmo, de apresentar qualquer 

gráfico a seu respeito Previsivelmente, depois de apontarem as competências soli-

citadas pela alínea a), os inquiridos limitaram-se a responder-nos que “sim”, aquelas 

competências constituíam a “pedra basilar” (Designer Carla Lobo) do projeto, ou au-

tênticas “premissas” (Arquiteto André Tavares) das capacidades projetuais, traduzidas 

em “ instrumentos diários” (Arquiteto Ricardo Barata) do projetista. 
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LISTAGEM A

Questão 1 – Gráfico 1 

1. Descoberta e compreensão do mundo que habitamos.

 Competências em: 

1.1. Reconhecer o objeto e/ou o espaço no rico elenco das suas variáveis  

e qualificações:

O desenho de observação permite a “ identificação dos elementos singulares 

diferenciadores e representativos”, em qualquer tema (Designer Carla Lobo). Permite 

obter diversas categorias de informação de expressão visual reportada aos objetos 

e/ou espaços, tanto na sua estabilidade como instabilidade, i. e., identificar todo 

um conjunto de “qualidades” ou “parâmetros” (Designer Ana Filipa Ramos) ou “valores 

e nuances que constituem o mundo envolvente” (Arquiteto André Tavares) ou, ainda, 

de “sensações que se apresentam como elementos variáveis, dependendo do tipo de 

luz, da distância e dimensão do objeto.” (Arquiteto Vítor Ribeiro). A “ forma”, a “textura”, 

a “dimensão”, a “qualidade material”, a “cor”, a “ luz-sombra” e mesmo as categorias 

mais complexas (que vão além da informação estritamente visual e que respeitam 

mais tendencialmente à arquitetura)  de “ambiência” e de “sentido do lugar” surgem 

referidas, na sua variabilidade, como fazendo parte deste elenco.

1.2. Reconhecer o objeto e/ou espaço seletivamente:

Que é como quem diz: reconhecer “as principais características e pontos fortes 

do objeto alvo” (Arquiteto Pedro Moura) ou os seus “traços estruturais e mais distintivos” 

(Designer Daniel Raposo). O mesmo se reafirma ao dizer que “O desenho de observação 

é uma maneira de aperfeiçoar a visão do artista, enquanto criador, (…) tentando captar 

os traços gerais e principais da peça observada” (Designer André Lopes Cardoso) ou que 

“O desenho de observação desenvolve no aluno a sua capacidade de identificar os deta-

lhes mais importantes” (Designer Joana Raquel Nunes) ou, ainda, a capacidade de “passar 

para o papel o que a mente acha ser o mais relevante.” (Arquiteto Sérgio Caetano)
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1.3. Reconhecer o objeto ou espaço na relação todo/partes: 

O desenho de observação promove “essencialmente a capacidade de reparar no 

campo visual como um todo e como fragmento particular desse todo.” (Arquiteto Francisco 

Plácido) Ou, dito de outro modo, promove “a  leitura visual de um objeto, do entendimen-

to geral ao pormenor” (Arquiteto Sérgio Caetano) ou, ainda, “desenvolve o entendimento que 

o aluno tem das partes que compõem o objeto e por consequência do seu todo.” (Arquiteto 

Miguel Pamplona). Poderemos englobar aqui, como consequência da relação em título, 

a perceção do sentido de “unidade” e de “coerência formal” para os quais este desenho 

igualmente sensibiliza (Arquiteta paisagista Cláudia Nunes). O mesmo se subentende da 

resposta que obtivemos na língua inglesa, destacando que o exercício da observação 

desenhada desenvolve “Undoubtedly the capacity to observe, to be able to perceive detail, 

and at the same time be aware of holistic perception.” 468 (Designer Nick Taylor)

Gráfico 1  Descoberta e compreensão do mundo que habitamos

468 T.L.: “[o exercício da observação desenhada desenvolve] inquestionavelmente a percepção do deta-

lhe e, simultaneamente, a percepção holística.”
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Questão 1 – Gráfico 2

2. Descoberta e compreensão do mundo do desenho 

Competências em:

2.1. Conhecer e manipular os elementos constituintes do desenho: 

Assumimos reunir num só tópico as referências aos “elementos gráficos” (Arqui-

teto André Tavares), aos “códigos gráficos” (Designer Fernando Miguel Marques), ao “ léxico 

gráfico” (Arquiteto Miguel Pamplona) e até às diferentes “técnicas” e “traçados orientado-

res” (Arquiteto Henrique Frazão) e/ou “modos de representação” (Designer Joana Raquel Nu-

nes). Não sendo de modo algum sinónimas entre si, estas terminologias reportam-

-se, todas elas, às fases primeiras de aprendizagem, durante as quais a identificação/

nomeação dos elementos estruturais da escrita gráfica ocorrem em simultâneo 

(sendo indissociáveis) com descobertas várias reportadas às vias (procedimentos, 

técnicas) que materializam e operacionalizam o desenho, tidas no geral.  

2.2. Conhecer e potenciar o cariz processual e experimental da procura gráfica:

“Acima de tudo, interioriza-se o desenho como um processo natural de tentativa/

erro/acerto, que tem tanto de intuitivo como de expressão racional.” (Arquiteta Marta 

Duarte Oliveira). “São importantes e fundamentais para um arquiteto [as competên-

cias referidas anteriormente], pois daí poderá resultar o ato de experimentação (…), 

uma experimentação que vai em busca de um resultado e é rica do ponto de vista 

da criatividade porque não exclui.” (Arquiteto André David Martins). “A prática do dese-

nho baseada na observação (…) determina a aquisição ou o reforço de competências 

de representação, expressão e experimentação gráficas, essenciais a uma cultura do 

desenho e ao processo de comunicação visual.” (Arquiteto Bartolomeu Paiva). “O dese-

nho de observação faz-nos explorar também o desenho em tempo real, obrigando-nos 

inconscientemente a fazer constantes experimentações (…) ainda para mais na área 

de Design, que é uma área que nos obriga a estar em constante observação e a fazer 

inúmeras experimentações.” (Designer Ana Filipa Ramos)
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2.3. Conhecer e potenciar operações gráficas específicas:

Operações de hierarquização: “Creio que aprender a ‘hierarquizar’ os objetos, a 

sua posição no espaço e os diferentes materiais foi dos ensinamentos mais importantes.” 

(Arquiteto Vítor Ribeiro) 

Operações de enfatismo/exclusão: “O desenho obriga-nos a decidir, a optar, a es-

tabelecer hierarquias, a enfatizar, a excluir, num processo contínuo de seleção/rejeição, 

em suma o desenho desencadeia em nós o projeto.” (Arquiteto Tiago Runa)

Operações de síntese e de análise: “A capacidade de síntese que temos no cérebro 

e na mão, adquiridos pelo treino em desenho de observação, são essenciais na eficácia 

da exposição de uma ideia.” (Arquiteta Ana Margarida Fonseca) “O desenho de observação 

faz desenvolver no aluno (…) sobretudo a representação sintetizada do que se obser-

va, seja ela sugestiva ou explícita.” (Arquiteto André David Martins) “Esta capacidade de 

apreensão do espaço de forma sintetizada é fundamental para a interiorização do lugar 

na mente do arquiteto.” (Arquiteta Carina Valezim Rodrigues). Aplicar aquelas operações 

gráficas na gestão da informação visiva significa, pois, “ser-se capaz de utilizar as ca-

pacidades mentais de Análise e Síntese formais.” (Arquiteto João Nuno Pernão)

2.4. Reconhecer a simplicidade/praticidade/rapidez  do desenho

  “[A prática do desenho de observação] dá-nos valências de perceção de uma 

forma simples e rápida.” (Arquiteto Sérgio Antunes). “[O desenho manual] é um exemplo 

prático na rapidez de propor soluções" (Arquiteto João Gabriel Caeiro) “Uma mente clara 

e organizada, capaz de apreender e compreender a realidade, consegue de forma sim-

ples (que até parece fácil) representar/descrever aquilo que pensa.(…) Apesar de todo 

o desenvolvimento tecnológico, o desenho continua e continuará a ser o meio mais 

rápido para testar ideias.” (Arquiteto Mário Serrano) “Essa capacidade de comunicação 

e expressão – rápida e intuitiva – [que o desenho de observação incrementa] é uma 

das ferramentas chave de comunicação entre profissionais da mesma disciplina mas 

também com outras disciplinas.” (Designer José Rui Marcelino)
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2.5. Reconhecer o artifício que é a representação

“Tornar nele consciente [no aprendiz] a dimensão semiótica do que se está a fazer 

e da limitação fenomenológica de toda a experiência do mundo. Perceber que a 

representação e o representado são apenas categorias com as quais decidimos 

organizar o mundo para melhor transformá-lo e que, portanto, representá-lo BEM 

não é necessariamente representá-lo ‘fidedignamente’, mas sim uma combinação 

cuidada entre a representação mais eficiente para um determinado fim – o da 

cocriação do mundo.” (Arquiteto João Xavier)

Desenho e realidade jamais coincidem. O desenho de observação não pode 

aspirar, sequer, a ser cópia “fidedigna” ou “mimética” (Arquiteto Tiago Runa) do real, 

mas simulação engenhosa, artifício inteligente, mentira assumida. Daqui emerge 

a valência deste desenho como leitura sempre interpretativa do real, facto que o 

torna (potencialmente) próximo – e não distante, como à primeira vista poderia 

pensar-se - dos atos de (re)desenho e transformação do mundo: “Só com o decorrer 

das aulas fui sentindo que este desenho de observação era mais eficaz quando não 

tentava reproduzir o objeto original mas sim interpretá-lo de forma a caracterizá-lo 

dando-lhe expressão.” (Arquiteto Sansão Clemente) “Quando desenho pretendo expres-

sar ideias do que vejo ou imagino sem que esteja preso a atos de perfeição, libertando-

-me para um desenho muito mais completo e expressivo.” (Arquiteto António Catarino).  

Ao projetista, interessará, finalmente, associar esse tipo de “ libertação” e/ou “dis-

tanciamento” a uma elevação dos níveis da sua capacidade crítica:

“Um dos exercícios mais úteis que fiz ao longo do curso foi o uso do desenho como 

um método de compreensão de um determinado objeto arquitetónico in situ, não 

necessariamente através de um desenho de representação fidedigno da realidade, 

mas sim de um tipo de desenho crítico, de compreensão do objeto observado.” 

(Arquiteta Joana Duarte)
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Gráfico 2  Descoberta e compreensão do mundo do desenho

Questão 1 – Gráfico 3

3. Descoberta, compreensão e transformação do mundo de si próprio 

Competências em:

3.1. Potenciar em si mesmo um espaço de desinibição e destreza

Um espaço traduzido no “desenvolvimento de diversos ‘à-vontades’ no quadro 

do desenho” (Arquiteto João Cardoso) ou de “destrezas” várias a nível da relação olho/

mão/cérebro (Arquiteto Filipe González), dentro das quais podemos ver incluídas “a 

acuidade espacial e a perceção tridimensional” (Arquiteto João Nuno Pernão) aplicadas 

nas representações através de “um traço natural” (designer Daniel Raposo).

3.2. Potenciar em si mesmo um espaço de pertença, intimidade e artisticidade

Construir, conquistar, possuir o desenho, como utensílio “privado”, criado de 
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nós para nós, logo “uma ferramenta que nos pertence” (Arquiteto Francisco Plácido).

Desenvolver um espaço de “intimidade e empatia” propícias ao trabalho de investi-

gação criativa: “Parece-me que a perceção do mundo pela ponta de um pedaço de carvão 

é imprescindível para quem quer desenvolver esta (bela?) profissão.” (Arquiteto João Cardoso).

Integrar nesse espaço a “artiscidade” e a “elegância” (Francisco Plácido). “Viver o 

tempo devagar, a outro ritmo, prestar atenção ao que o rodeia, disfrutar dos detalhes. 

(…) Disfrutar e confortar-se interiormente com a descoberta da linha, da mancha, da 

cor, texturas e realidades.” (Arquiteto João Gabriel Caeiro)

Gráfico 3  Descoberta, compreensão e transformação do mundo de si próprio
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469 T.L.: “Da parte do estudante, há muito ‘olhar’, mas pouca ‘observação’ – tal como diz o adágio ‘olhar 

sem ver’ ou ‘ouvir sem escutar’.”

LISTAGEM A

Questão 1 – Gráfico 4  

4. Outras competências 

Igualmente apontadas pelos inquiridos, traduziram-se nas capacidades de:

4.1. pensar no modo visual 

[O desenho de observação] é um “processo racional e sensível de investigação 

(…) que se reflete na capacidade de comunicar de forma eficaz e transmitir ideias de 

forma visual.” (Arquiteto Tiago Runa).

“Todo o treino de desenho (…) é feito com o intuito de almejar esta agilidade de 

pensar com o desenho.” (Arquiteto Ivo Saraiva) “A conceção de uma ideia através de um 

código gráfico [é] tão ou mais importante do que o código escrito.” (Designer Fernando 

Miguel Marques). “Trata-se de um processo que se reflete na capacidade de (…) transmi-

tir ideias de forma visual.” (Arquiteto Tiago Runa).

4.2. ver, por oposição ao mero olhar

“Em primeiro lugar é muito importante o ‘saber ver’.” (Designer Ana Filipa Ramos) 

"Por vezes limitamo-nos a olhar e não a ver.” (Designer Joana Raquel de Almeida Nunes) 

Obtém-se “a perceção da realidade a partir da observação e não apenas da visuali-

zação.” (Designer Fernando Miguel Marques) “There is a considerable amount of ‘ looking’ 

but very little ‘observation’ on the part of the student. Which can give rise to the adage 

‘ looking but not seeing’ or ‘hearing but not listening’.” 469 (Designer Nick Taylor)

4.3. unificar a mensagem sensorial (a visão integrada nos restantes sentidos)

“A experimentação de um espaço é feita através de inúmeros sentidos sendo um 

deles a visão.” (Arquiteto António Barquinha)

 [O desenho promove] “a afinação do nosso sistema sensorial” (Arquiteto Tiago Runa) 

 “A aquitectura não é mais que uma manipulação de elementos/experiências cons-

trutivos e sensoriais.” (Arquiteto Mário Serrano) 



501

In
qu

ér
it

os
   

C
A

PÍ
T

U
LO

 1
0

4.4. fazer interagir observação e conceptualização

(pensamento concreto e abstrato).

“À medida que se desenha há uma interação entre a imagem criada e o pensamento. 

Considero essenciais [as competências adquiridas em desenho de observação], pois 

só desenvolvendo a capacidade de comunicar pelo desenho o que existe, é possível co-

municar mais tarde o que ainda não existe e se projeta.” (Designer José Rui Marcelino)

“Podemos expressar conceitos abstratos (como a fragilidade e a rigidez), basta saber dis-

tingui-los e dar a respetiva conotação no desenho.” (Designer Joana Raquel de Almeida Nunes)

O desenho de observação “ faz-nos entender a componente abstrativa, repor-

tando-nos para outras esferas, (…) mas desenvolvendo ao mesmo tempo um olhar 

mais sensível.” (Arquiteto Diogo Preto)

“Dada a minha experiência em design de comunicação existe outra vertente do dese-

nho muito importante, o desenho como auxiliar do raciocínio, por meio de descrição de 

processos físicos (ações físicas e químicas), mentais (na associação de conceitos) ou como 

forma auxiliar de relacionamento numa composição de imagem (como auxiliar da sua 

geometria ou na busca de linhas de força). Por vezes ambas as funções, as referentes aos 

auxiliares de raciocínio e as descritivas complementam-se.” (Arquiteto José M. G. Silva)

4.5. representar/comunicar graficamente coisas e/ou ideias.

“É o desenho de observação aquele que mais diretamente treina a função básica 

do desenho – a de representação do mundo.” (Arquiteto João Xavier), daí passando a 

poder comunicá-lo a outrem, já então como “ ideia” acerca do mundo, pelo que po-

demos dizer que esta  prática desenvolve competências essenciais “no processo de 

comunicação e transmissão de ideias.” (Designer Maria Luísa Costa) Do “real” observado 

para a sua representação e comunicação cumpre-se, pois, uma espécie de ciclo: as 

competências adquiridas criam “uma disciplina de apreensão/representação que será 

a base da sua profissão [do projetista] no ciclo estabelecido entre a realidade, o próprio 

e os outros, ou seja: o desenho servirá para observar, compreender, refletir e representar 

(comunicar) as ideias para que os outros as entendam.” (Arquiteto João Nuno Pernão)

“O arquiteto deve conseguir representar o que vê e o que quer ver.” (Arquiteto Filipe 

Alexandre Duarte González)
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4.6. questionar o ver cultural e/ou preconceituoso 

“Para conhecer a “realidade” temos que ter a capacidade de a conseguir esquecer, por-

que esta traz pressuposições que nem sempre são genuínas.” (Arquiteto Helder Magalhães). 

“Muitas vezes é o vício que temos representado em mente e pouco ou nada repre-

senta da realidade.” (Arquiteto Diogo Preto).

O desenho de observação traduz-se num “olhar exercitado que começa e con-

tinua por esquecer o que se sabe dessa forma, desse lugar, desse objeto para gerá-la de 

novo [a uma nova memória] através do abstrato.” (Arquiteto Francisco Plácido).

Ora, o desenvolvimento desta competência “para ver as coisas como são, descons-

truindo estereótipos formais prévios” irá ter importantes repercussões: “Uma vez tendo 

reaprendido a ver o mundo”, estaremos em condições de “conseguir visualizar, conceber e 

representar neste mundo aquilo que ainda não existe, ou seja, o intangível, a ideia, o projeto, 

o vir-a-ser, essencia do projeto em arquitetura e design.” (Designer Cláudio Pereira de Sampaio)

4.7. introduzir as dimensões do acaso e/ou do imprevisível

[O desenho de observação] “é uma ferramenta importantíssima para o projeto e 

para a heurística que surge de um traço ocasional.” (Arquiteto João Gabriel Caeiro)
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Gráfico 4  Outras competências
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Questão 2 – Gráfico 5 

Como sabe, a modalidade de desenho manual mais usado pelo projetista é, 

em geral, o esquisso conceptual – chamemos-lhe desenho de conceção e não de 

observação. Este último configura objetos-já-existentes, enquanto o primeiro con-

figura objetos-por-existir. 

A pergunta que se segue questiona uma eventual relação a estabelecer entre 

estas duas categorias de registo:

O contacto que teve (ao longo do tempo disponibilizado para esta Discipli-

na, no seu Curso), com os elementos gráficos do desenho, manipulando-os persis-

tentemente em representações da realidade, terá sido importante na motivação, 

desenvoltura e eficácia com que hoje, esquissa, com intuitos projetuais? Porquê?

O “sim”, também aqui, foi unânime470, relativamente à primeira parte da per-

gunta colocada, dispensando a apresentação de qualquer gráfico. 

Quanto à segunda parte (o “porquê”), encontrámos grande riqueza de argu-

mentação mas, ainda assim, significativamente mais circunscrita do que ocorrera 

com a pergunta 1. Pudemos identificar um número bem mais manobrável de cons-

tantes argumentativas que passámos a agregar em seis distintos pólos (ver gráfico 

5). Uma vez mais, devemos alertar para o fato de que esta agregação de modo 

algum significa rutura ou sequer antagonismo das visões entre polos e que aquilo 

que os distingue é, fundamentalmente, uma questão de ênfase.

À semelhança do que fizemos para a pergunta 1, passamos a elencar as seis 

polarizações, através de um título e de uma breve explicação dos conteúdos que 

lhe correspondem, caso a caso; como exemplificação, voltamos a citar, também 

aqui, curtos fragmentos do testemunho471 dos inquiridos.

470 Desta unânimidade, salientamos duas respostas, que “lamentavam”, cada uma a seu modo, a medio-

cridade da experiência particular que tinham tido com a disciplina de Desenho mas que, ainda assim (e 

também por isso mesmo), reconheciam a sua decisiva importância na capacidade de pensar-através-do-

-esquisso, por parte do projetista. Referimo-nos aos testemunhos dos Arquitetos João Xavier e Tiago Neiva 

(ver Anexo E).

471 Tal como foi feito para a pergunta 1, os termos entre aspas constituem, também eles, citações, na 

medida em que foram por nós recortados das respostas obtidas.
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5.1. Estabelecimento/transferência de princípios 

A prática do desenho de observação permite a interiorização de “princípios” 

– princípios “simples”, “básicos”, norteadores “da expressão e comunicação gráficas” –  

e/ou estabelece uma “base central” e/ou uma “parametrização” e/ou uma “matriz” 

de procedimentos que propiciam uma educação do olhar em termos “coerentes” 

e deveras consequentes para o esquissar projetual.

“Penso que [o desenho de observação] nos serve de base e que nos ensina os pri-

meiros princípios para que haja uma maior facilidade em nos expressarmos de forma 

mais coerente.” (Arquiteta Patrícia Martins)

5.2. Partilha de competências

As competências adquiridas pelo desenho de observação (referidas a propósito 

da primeira pergunta do questionário) são “em tudo válidas” ou “diretamente utilizadas” 

(Arquiteto João Nuno Pernão no desenho de concepção). “Todas essas competências do dese-

nho de observação [referidas em 1] foram importantes para dominar o desenho concep-

tual, pois estão fortemente presentes no esquisso: as proporções e perspetivas, o domínio 

do traço, a relação do desenho com o suporte, etc.” (Arquiteta Rute Ribeiro)

Aqueles que optaram por referir uma tal “partilha” relembraram, pois, todo 

um rol de “competências” como a “desinibição”, “fluência”, “maleabilidade”, “sensibili-

dade” na ação gráfica; o sentido de “rigor”, de “economia de meios” e de “eficácia” na 

produção e comunicação gráficas; a capacidade de dialogar com o próprio dese-

nho (“dou  a informação ao papel e o papel responde, retribuindo outra informação” 

- Arquiteto António Catarino); a “capacidade organizativa” do pensamento visual; a 

capacidade de “problematização” e “experimentação” alargadas. 

Até a “marca” subjetiva que o desenho sempre promove é questão de parti-

lha entre as duas categorias de desenho: “quem desenha, dá forma, imprime a sua 

marca, transporta consigo as suas experiências, dá ao projeto uma certa oportunidade 

de irreverência e crescimento.” (Designer Mª João Félix) “Foi precisamente na disciplina 

de desenho de observação que desenvolvi o conhecimento das estruturas geométricas 

fundamentais, mas também a expressividade do traço livre e autônomo, que considero 

muito importantes para um desenho expressivo e de qualidade.” (Designer Cláudio Perei-

ra de Sampaio) Estas e outras suas nuances ou derivações são vistas como “ ferramen-
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tas” do inteleto e da sensibilidade, tão imprescindíveis à observação/representação 

das realidades existentes como à invenção de novas.

“Um domínio da representação do objeto existente é essencial para a boa transcri-

ção do objeto ideal - ‘subsistente’  no sentido de Meinong - para o modo da existência.” 

(Designer Margarida Fragoso) Esta citação leva-nos a destacar, em particular, a coparti-

lha da competência em representação: englobando, de certo modo, todas as outras, 

foi a mais explicitada, surgindo como uma capacidade naturalmente transferível 

quando se passa do mundo dos objetos físicos para o mundo das ideias: “A experi-

mentação levada a cabo com a representação do real através de diversos materiais e 

técnicas tem uma correspondência clara com a ‘naturalidade’ com que hoje a represen-

tação da ideia é conseguida.” (Arquiteto Henrique Frazão) “A representação do que vemos 

educa e dá experiência à ‘mão’ para poder representar o que ainda não é visível, talvez 

por método de uma analogia entre o existente e o não existente.” (Arquiteto Pedro Moura)

Até aqui, referimos esta partilha de competências pela positiva. Um dos in-

quiridos prefere ressaltar tal partilha por via das dificuldades envolvidas, tanto no 

desenvolvimento de um desenho de observação como de conceção: 

“Whether the ‘concept’ or ‘ imaginary object’ is equally nebulous in their psyche as the 

attempts to make a graphic register of the object is almost impossible to say. I perso-

nally believe it is both, as it is necessary the ‘think’ or imagine the object in its entirety 

(…) and transfer this ‘thought’ to paper (…) hence the need to enumerate sketches to 

enable backtracking to identify turning points and fulcral ideas for later analysis.” 472 

(Designer Nick Taylor)  

472 T.L.: “Se na sua psique [do projetista] o ‘conceito’ ou ‘objeto imaginário’ é tão nebuloso quanto as 

tentativas de executar uma representação gráfica do objeto, é quase impossível dizer. Pessoalmente, acre-

dito que é equivalente, já que também no último caso é necessário ‘pensar’ ou ‘imaginar’ o objeto na sua 

totalidade (...) e transferir esse ‘pensamento’ para o papel (...) daí a necessidade de enumerar esboços para 

permitir o retrocesso e identificar pontos de viragem e ideias fulcrais para uma posterior análise”.
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5.3. Importância (explícita) da memória

O processo vivido durante a observação desenhada, com todas as dimensões 

que convoca, do forum mais subjetivo ao mais objetivo, é memorizado e poste-

riormente473 transferido para o processo conceptual. “A capacidade de representar 

graficamente o objeto pensado/imaginado, advém deste treino que se tem de desenhar 

o observável, porque a memória gráfica do arquiteto é incrementada, potenciada com 

esta prática.” (Arquiteto Ivo Saraiva). 

“O desenho comporta uma memória intrínseca entre o pensar e o fazer. A forma 

como as ideias se apresentam é sempre condicionada pelo conjunto de experiências 

adquiridas.” (Pintora Maria Helena Barbosa)

Fala-se, assim, em “armazéns de memórias”: “No exercício de desenho de observação, 

no seu processo, a mente retém imagens em ‘armazém’ de memórias e é natural que em 

exercício de conceptualização se socorra destas para aproximar o objeto idealizado a uma 

aparência real.” (Arquiteto Tiago Franco) Ou referem-se, com sentido sinónimo, “acervos” 

mistos de objetos e de ideias: o treino em desenho de observação terá garantido “a 

articulação de um acervo de objetos e ideias que se revelou fundamental no gizar da ante-

cipação de novas realidades, ou seja, de novos projetos.” (Arquiteto Bartolomeu Paiva)

5.4. conceptualização/materialização – uma só causa.

“Se imaginar é pensar por meio de imagens, o desenho é a ferramenta que ma-

terializa a imaginação, trazendo para o mundo real aquilo que está no mundo ideal 

(das ideias).” (Designer Cláudio Pereira de Sampaio) Não esqueçamos, pois, que, na vida 

profissional de um arquiteto ou de um designer, o exercício da conceptualização, 

associado ao esquisso, visa a futura materialização:

“O esquisso deve ser algo que (…) ‘configura objetos por existir’ e que como tal 

configura objetos por utilizar e vivenciar. (…) Sem a observação, por exemplo de 

edifícios, e o estudo destes em desenhos é complicado para o arquiteto em fase de 

desenho de esquisso produzir um desenho que possa vir a ser ‘real’. Acho que a 

473 Talvez pelo facto da questão ter sido colocada precisamente neste sentido, não surgiu (curiosamen-

te) nenhuma resposta que admitisse a suposição de sentido oposto, i. e., de  que a prática em desenho 

conceptual vai, também ela, incrementar competências várias (de problematização, essencialmente) e 

sediá-las na memória – para depois vir a transferi-las para a prática da observação desenhada.  
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observação e conseguinte desenho devem acompanhar o arquiteto para sempre 

pois é através deste treino continuo que o esquisso passa de algo meramente con-

ceptual a uma possibilidade construída.” (Arquiteto António Barquinha) 

Ao dizê-lo “tangível” (Arquiteto André Tavares), pretende-se focar o desenho de ob-

servação como um pilar inescapável na competência de associar a “ideia” à “matéria”: 

“Quanto mais se treina e explora [a representação do que já existe], maior a capacidade 

de transmitir ideias por vir e materializar.” (Arquiteta Cláudia Ribeiro). “A disciplina do de-

senho de observação reflete-se na eficácia com que se consegue desenvolver o designado 

‘esquisso conceptual’, exatamente pela desenvoltura ou destreza manual que se consegue 

colocar na materialização de uma ideia ou conceito.” (Designer Maria Luísa Costa).

Assim, todo o exercício de conceptualização abstrata tem alvo na capacidade 

de antever materializações futuras com – acrescentemos ainda -  sentido funcional, 

por um lado (“O Designer tem de saber observar para que as suas conceções possam ser 

mais desenvolvidas e funcionais” - designer Joana Raquel Nunes) e sentido compositivo, 

por outro: “Creio que o conhecimento dos elementos do desenho determina a perceção de 

uma riqueza de composição, sobre a qual o objeto a criar/desenvolver irá comparar-se, ou 

pelo menos, integrar uma determinada cultura material.” (Designer Marco Neves)

5.5. Movimentos de fluxo/refluxo

Verifica-se um prolongamento “natural”, “endémico” mesmo, entre as duas ca-

tegorias de registo referidas: “O ensino do desenho de observação traduz-se no fluir da 

representação (…) A sua continuidade torna endémico e natural o uso de formas e ferra-

mentas de expressão igualmente válidas no esquisso projectual.” (Arquiteta Marta Oliveira)

Nesta perspetiva, “não há uma fronteira nítida” (Arquiteto João Cardoso) entre 

as duas práticas, admite-se mesmo uma “ fusão” - operada pelo desenho - entre “o 

mundo do imaginário e o mundo real” (Arquiteto Diogo Preto). Até a expressão mais 

pessoal do projetista, aquilo que podemos denominar de “estilo próprio” pode ser 

visto, segundo um dos inquiridos, um resultado da “composição entre o desenho de 

observação do que existe, fundido com um desenho de conceção que tenta dar vida a 

uma ideia que ainda só existe dentro do arquiteto.” (Arquiteto Sansão Clemente)
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O ato da observação pode, assim, ser visto como um só, subentendendo do-

minâncias de sentido oposto, consoante se vire para o “exterior” ou  para o “ interior”. 

Este último é tido por alguns como um exercício ainda “mais difícil” do que o pri-

meiro: “O esquisso de projeto pode ser visto como um desenho de observação à mesma, 

uma observação ‘ interior’, muito mais difícil de expressar especialmente pelo grau de 

emoções e sensações que estão adjacentes ao processo criativo.” (Arquiteto Vítor Ribeiro)

Incluímos ainda um outro testemunho que, em vez de dizer “unidade”, “con-

tinuidade”, “prolongamento” ou “ fusão”, antes dá destaque a um sentido orgânico 

(“biológico”, diríamos), de “equilíbrio” na relação “entre o exercício do desenho de obser-

vação — de fora para dentro — e o exercício do esquisso conceptual — de dentro para 

fora. O equilíbrio entre estas duas categorias do desenho será o que eu entendo ser o 

pretendido, tal como respirar — inspirando e expirando.” 474(Arquiteto Miguel Pamplona)

5.6. desenho-processo e desenho-projeto assumem ambiguidades

Com óbvios pontos de contacto com as ideias que têm vindo a ser expressas 

ao longo dos cinco tópicos anteriores, relevamos aqui, finalmente, posições que 

optaram por tratar a relação processo/projeto na sua complexa ambiguidade e 

não na sua suposta (simplista) divergência. 

Surge, por exemplo, num dos inquiridos, a agregação terminológica “processo 

projetual”, defendendo que o desenho de observação não é visto simplesmente 

como uma prática-preparatória-para-o-projeto, mas é já, ele próprio, “projeto”:475 

“O desenho é um processo projectual essencial de onde tudo parte (entendimento das 

premissas do mundo envolvente) e aonde tudo retorna476 (após a problematização, a 

clarificação e a chegada a soluções).” (Arquiteto André Tavares).

Acresce dizer que, segundo o próprio inquirido, o termo “processo projetual” 

significa, “processo de pensamento e de problematização”. 

474 Faremos referência a este movimento de “inspiração”/”expiração” mais adiante, na nota 476.

475 Uma tese fundamental na presente investigação.

476 A imagem de “partida” e “retorno”, tal como  a de  “inspiração” e “expiração” (nota 474) assinalam, 

cada uma a seu modo, o sentido inverso que faltava considerar na dinâmica em causa (nota 473).
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“Pensamento” e “problematização” surgem, pois, como uma agregação-chave, 

no dizer deste projetista. No dizer de um outro, surge antes o termo “raciocínio ao 

nível do projeto” – numa aceção que julgamos claramente sinónima: “[O desenho de 

observação traz] competências de raciocínio ao nível do projeto. (…) Competências fun-

damentais para um designer, sobretudo na fase conceptual.” (Designer Pedro Oliveira)

A verdade é que, nas respostas dadas por estes dois inquiridos misturam-se, 

deliberadamente, as competências processuais e projetuais, quer respeitem à ob-

servação desenhada, quer respeitem ao esquisso conceptual, ao ponto de se verem 

também misturadas a pergunta 1. com a pergunta 2. A constatação parece-nos do 

maior interesse e relevância. 

Gráfico 5  Relação desenho de observação / desenho de conceção

5.1
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Questão 3 – Gráfico 6

Nos exercícios de representação, promovidos pela disciplina, em aula, é fre-

quente metodizar a ação. Como vê, hoje, o recurso que é feito aos diferentes mé-

todos, concebidos para orientar o ver e o fazer, i. e., para canalizar a observação e 

organizar a ação do aluno? Reconhece neles maior ou menor pertinência, maior ou 

menor abrangência, vantagens,... desvantagens...?

Para a interpretação das respostas obtidas, adotámos procedimentos em 

tudo idênticos aos das questões anteriores  que, desta feita, se viram congregados 

em oito polos de ideias (ver gráfico 6.) Passamos a identificá-los: 

6.1. O não-entendimento da pergunta e/ou o alheamento da problemática em causa

Algumas respostas extremamente limitadas na extensão e de expressão muito 

inconsistente revelaram claramente o problema indiciado no título acima. Ques-

tionemos então: estaria a pergunta mal formulada? Embora tenhamos de admitir 

esta hipótese, antes de qualquer outra, constatamos que o número de respostas 

deste tipo foi, ainda assim, bastante reduzido, face ao número de respostas ajusta-

das, interessantes, válidas (8 em 52). Cremos, então, encontrar outros motivos para 

o facto; sintetizamo-los em duas alíneas, a considerar isolada ou associadamente: 

a) o inquirido não domina corretamente o significado de “método” 477 (nada, na sua 

resposta, indicia qualquer associação do termo com “procedimentos prédefinidos” e/

ou “regrados” e/ou “disciplinadores”); b) o inquirido revela-se alheado e/ou “esqueci-

do” da problemática dos métodos aplicados à aprendizagem do desenho. Ocorre 

questionar: quando um inquirido afirma assumidamente “Não me recordo…” ou “Já 

passaram muitos anos…”, será de supor que a experiência de ordem metodológica 

à qual foi sujeito, enquanto aluno, terá deixado marcas tão indeléveis que não as-

cendeu ao nível da sua consciência crítica? 478

477 Não englobamos aqui a situação particular em que se compreende claramente que alguns inquiridos 

(6 casos) utilizam equivocadamente o termo “técnica” querendo dizer “método”. Aí, optámos por nos 

alhear do erro terminológico, que sabemos ser muito corrente, e por tratar os conteúdos em si mesmos. 

478 A pergunta não pretende ajuizar se o facto é, em si mesmo, “bom” ou “mau”.
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6.2. O método em prol da racionalização, regramento, disciplina 

Para responder a esta questão, há que admitir, antes do mais, que “a observa-

ção deve ser conduzida e pode ser direcionada e otimizada para determinadas finalida-

des” (Designer Daniel Raposo). Partindo certamente desse pressuposto, a maioria das 

respostas começam por ressaltar os aspetos positivos que acarreta a adoção dos 

métodos, traduzida esta numa importante e geral “consiencialização e sensibilização 

do que se vê” (Arquiteta Carina Valezim Rodrigues) ou traduzida numa já específica 

seletividade do visível: O método “permite a perceção seletiva do que se quer repre-

sentar.” (Arquiteto Ricardo Barata). Qualquer destas capacidades se prende, de algum 

modo, com racionalização, regramento e disciplina. “A questão do método, onde o 

desenho intervém, utilizada no design e na arquitetura, assegura as regras no desenvol-

vimento do projeto.” (Designer Mª João Félix)

“A disciplina do método foi de tal modo importante e marcante, que ainda hoje 

está presente, e creio que vai estar presente para toda a vida.” (Arquiteto Vítor Ribeiro).  

Uma disciplina – acrescentemos - que se revê nas operações de “sistematização” e/

ou de “repetição”, fundamentais à “organização mental” do projetista, bem como ao 

seu desejo de autoaperfeiçoamento: “ ‘A prática leva à perfeição’ - penso que é uma 

expressão que representa bem a realidade das aulas e das metodologias aplicadas.” 

(Arquiteto Sérgio Antunes)  

Ora, nesse estatuto de “ ferramenta de organização do pensamento e da ação 

ao desenhar” (Designer Cláudio Sampaio), o método vem exigir perseverança e senti-

do de “luta”: ao estabelecer uma “baliza” a partir do qual toda a ação se pode ver 

referenciada, alimenta a postura crítica e autocrítica: “Permite rapidamente fazer 

hipóteses, submetê-las à critica e só assim percebemos se deveremos voltar atrás com 

a questão ou não.” 479 (Arquiteto André David Martins)

479 Sugere-se aqui toda uma movimentação da procura por referência (crítica) à matriz do método. 

Damos tratamento e relevância a esta dinâmica ao longo do ponto 6.3.7. do capítulo 6. 
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6.3. Método e nível de aprendizagem: uma relação decisiva 

“Qualquer aprendizagem precisa de metodologia, de diferentes níveis de compreen-

são e apreensão do saber, para que a evolução numa determinada prática seja produti-

va e eficiente.” (Arquiteto Ivo Saraiva) “A ação por etapas desenvolve a capacidade de or-

ganização e orientação do aluno no desenvolvimento das suas tarefas académicas” que 

se traduzem em “excelentes hábitos na sua vida profissional futura. (…) No Design, o 

trabalho calculado em etapas confere uma maior margem para a correção atempada 

de obstáculos que surjam inesperadamente num projeto.” (Designer Joana Raquel Nunes)

Ora, o reconhecimento de “patamares de aprendizagem” (Arquiteto João Cardoso) 

é uma questão decisiva para a argumentação a favor ou contra a aplicação dos 

métodos do desenho – vejamos porquê: 

“Dependendo do nível do aluno, a questão do método pode ser simultaneamente uma 

vantagem e uma desvantagem. Para quem já tenha adquirido uma linguagem pró-

pria o método pode ser contraproducente. Para quem esteja ainda num nível básico de 

desenho pode encontrar-se através deste método de ensino.” (Arquiteta Marta Oliveira)

Esta resposta confronta-nos com uma ambivalência fundamental que a própria 

pergunta já (pré)anunciava: o aspeto vantajoso ou desvantajoso da aplicação dos mé-

todos depende, antes do mais (porque haverá ainda outros fatores a ter em conta), da 

sua adequação ao nível de ensino. Disso nos diz um outro testemunho: “Num primeiro 

ano, os métodos de orientação aplicados (…) serviram para um treino real  e pertinente 

da ação e capacidade de desenhar.” O segundo ano, esse, deverá cuidar de “personalizar 

individualmente o aluno no seu percurso do desenho” (Arquiteto Tiago Neiva) 

“Como em qualquer outra atividade, penso que aqui a criatividade se baseia em for-

mas diferentes de juntar informação, ou seja, em certo sentido de subverter a regra. 

Sendo assim penso que fará todo o sentido conduzir a ação inicialmente através de 

uma regra para que depois se entenda a razão de a subverter ou de não a aplicar.” 

(Arquiteto João Nuno Pernão)

A disciplina do método serve diretamente um primeiro patamar de disciplina 

e contenção mas almeja um segundo, mais distante, de emancipação e liberdade: 

“Aprender a ver é essencial para depois se poder expressar livremente” (Designer Fernan-

do Miguel Marques) ou, dito de outro modo:
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“Acho importante haver esse método nos cursos, pois em primeiro lugar é muito im-

portante o “saber ver” e consequentemente o “saber fazer” (…) mas, a longo prazo,480 

 isso pode trazer alguma desvantagem no sentido em que a nossa criatividade e 

imaginação precisam de ser estimuladas constantemente, e assim sendo, a meto-

dização em excesso poderá vir a trazer alguns entraves.” (Designer Ana Filipa Ramos)

6.4. Um limite claro para os métodos do desenho

A última citação do parágrafo anterior acaba de assinalar aquilo que enten-

demos ser o limite dos limites na problemática em causa. Roçando a redundância 

para com o tópico imediatamente anterior (mas não o sendo), passamos agora a 

referir um conjunto de respostas que se preocuparam em localizar o momento do 

“não” para os métodos – o momento a partir do qual a “baliza” metódica se pode 

tornar “elemento castrador”: “Concordo (…) que o metodizar da ação do aluno sirva 

o propósito de balizar o mesmo para o sucesso.(…) No entanto, defendo que poderia 

ser dado aos alunos (…) uma maior margem para ‘errar’.” (Arquiteto Miguel Pamplona)

Perfeccionar o método em si, junto do aluno, pode sobrepor-se ao próprio 

aluno, desmobilizando-o. A insistência e repetitividade, a estreiteza temática e  até 

a limitação de utensílios, adotadas de maneira abusiva (na maior parte das vezes 

associadas ao tal desejo de ver minoradas as hipóteses de erro no tempo disponi-

bilizado pelo calendário letivo) podem virar-se, no extremo, contra si próprias. Um 

dos inquiridos defende que vale a pena aliviar todo esse cerco e dispor-se a pagar 

o preço correspondente: “Tem pertinência e relativamente à abrangência penso que 

podia ser mais lacto, embora reconheça que depois os resultados possam não ser tão 

positivos quantos os outros.” (Arquiteto Diogo Preto)481

“Considero pertinente a obtenção de ferramentas de ação [ou métodos] (…), no en-

tanto entendo que esta não deve ser limitativa em termos da expressividade  do registo.” 

(Designer Maria Luísa Costa)

480 A adoção estrita dos métodos tem, pois, um prazo de validade, digamos que as regras que ditam 

trazem já consigo a promessa de que não só poderão como deverão ser quebradas mais tarde – uma 

problemática que tratamos ao longo do tópico 6.3.3., no capítulo 6 do nosso trabalho. 

481 Obtivemos da pintora Susana Campos, em entrevista (30 abril 2013), um relato crítico do mesmo 

fenómeno. Sugerimos ao leitor a consulta do Anexo C.
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Há que ter cuidado, em suma, com toda e qualquer excessiva “uniformização e 

estruturação da mensagem” que possa “condicionar ou mesmo impedir a livre expres-

são e a gestualidade singular de cada autor.” (Arqto. Bartolomeu Paiva)

6.5. O método no centro do deilema fundamental da relação ensino-aprendizagem

As vantagens/desvantagens inerentes à adoção dos métodos ligam-se ainda 

com uma necessidade de orquestração dos interesses individuais (de cada aluno) 

com os interesses coletivos (da turma, do programa do curso, do sistema de ensino 

de massas que nos integra a todos). Assim, todo um rol de procedimentos meto-

dológicos que têm vindo a ser referidos, como “a sistematização e a continuidade 

dos objetos em estudo é [pode ser vista como] o método ideal para que se cumpra uma 

espécie de ‘programa’ da disciplina.” (Arquiteto Vítor Ribeiro). Estamos condicionados 

por “programas” e não só, não nos esqueçamos de que “o método surge da neces-

sidade de controlar o sistema de ensino e criar uma fórmula de ensinar que abarque a 

maior parte de personalidades diferentes dos nossos alunos.” (Arquiteto João Caeiro) 

A procura da melhor solução para esta questão sensível nunca se vê estabi-

lizada, vai-se dando uma no cravo, outra na ferradura - “não existem fórmulas má-

gicas, mas pode e deve de existir método e organização na concretização do desenho” 

(Arquiteto Sansão Clemente) – e falamos, por isso, em dilema: “Talvez seja este o maior 

dilema de quem ensina e aprende, a gestão dos vícios de desenho existentes através de 

um modelo abrangente.” (Arquiteta Marta Oliveira)

Importa porém frisar: o “dilema” está do lado do professor. Do lado do aluno, 

a solução está à vista – à vista do lápis na mão:

“Nem no desenho há soluções universais. Talvez até haja uma. Desenhar.” (Arquiteto 

Miguel Pamplona) “Continuar esse exercício e encontrar o Próprio método é a melhor solu-

ção, sem deixar de recorrer aos ensinamentos e métodos aprendidos e agora apreendidos.” 

(Arquiteto Fernando Plácido)
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6.6. humanizar o método

De outras vezes, a tónica foi colocada naquilo que poderá referir-se como a 

imprescindível humanização do método, vista como uma missão intrínseca à do-

cência. “Creio que não é o método que soluciona a questão mas sim a sua junção com 

o interesse, a dedicação e a paixão que coloca o professor e que consegue transmitir ao 

aluno a importância futura desta disciplina.” (Arquiteto João Caeiro). “Reconheço (…) o 

método das aulas de Desenho. Reconheço porque me ficaram na sensibilidade os diver-

sos patamares de aprendizagem, a sua evolução; reconheço a sustentabilidade e a en-

trega dos professores (nisso houve sorte minha e mérito deles).” (Arquiteto João Cardoso) 

“Mais do que qualquer método importam a adesão ao exemplo e à prática do docente.” 

(Designer Margarida Fragoso)

6.7. A importância da pluralidade de métodos

Constatamos que toda a argumentação desenvolvida em defesa do método 

afirma a diversidade de métodos como condição obrigatória. “Compreender e utili-

zar vários métodos de desenho é fundamental na educação dessa mesma disciplina.” 

(Arquiteto António Barquinha) Essa pluralidade é que “permite uma sistematização das 

diversas possibilidades de olhar o real e de o representar”, adequando-as às diferentes 

fases do desenvolvimento do trabalho (Arquiteto André Frazão)

Ainda que inteligentes, adequados, versáteis, diversos (os métodos), não es-

queçamos o alerta que irrevogavelmente os fixa numa condição de humildade: 

“A ênfase deve ser feita sobre o ‘pensar o mundo’ e deve-se expôr o aluno a várias 

técnicas e formas de representação para que estas estejam ao serviço do pensa-

mento, e não o contrário. (…) Em resumo: promover o aumento de consciência 

do potencial do desenho – refletir sobre o mundo (VER) sem perder o objetivo de 

vista (o ato de arquitetura), chegando a ele com cada vez uma maior pletora de 

técnicas e métodos (FAZER).” (Arquiteto João Xavier)

Não sendo mero mimetismo mas ato proconsciente e proesclarecido, o fazer 

metodizado/versatilizado, junto do principiante, deixa-lhe importante herança: 

“Esta diversidade de métodos permite-me que hoje consiga optar pelo que considero 

mais vantajoso para o objetivo que pretendo” (Arquiteto António Catarino) ou, numa 
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aceção muito próxima, “tirar partido das potencialidades de cada um, em função do 

que se quer transmitir.” (Arquiteta Joana Duarte)

Para além de abrir o leque das opções, conferindo-lhes assim consistência e 

lucidez, a diversidade de experiências traduz-se num fortalecimento da “capaci-

dade de adaptação e de transição entre diferentes métodos” (Arquiteto André Tavares), 

maleabilizando o pensamento, tornando mais plásticas as ideias.

6.8. Os métodos mais “premiados”- a exemplificação por iniciativa própria

Alguns inquiridos optaram, por iniciativa própria, por ajuizar acerca dos mé-

todos a partir  do exemplo. Embora não a tenhamos previsto, cremos agora per-

tinente aludir a esta opção, uma vez que ela será reveladora da maior ou menor 

força das aprendizagens, permitindo-nos reconhecer alguns dos métodos que se 

terão traduzido em experiências marcantes no desenhar por observação - e igual-

mente importantes no esquissar projetual, como se verá.

“O curioso é que posso não me lembrar dos objetos que usávamos, mas lembro 

claramente as técnicas [deveria dizer-se “métodos”]482 , desde a linha caligráfica, 

com a sua precisão milimétrica e as várias espessuras de linhas, espessuras essas 

que na verdade estão presentes e são a base de todos os tipos de desenho, até do 

mais expressivo e rápido, como é o caso do esquiço.” (Arquiteto Vítor Ribeiro) 

É possível identificar nesta resposta a alusão a três distintos modos de ação que, 

como veremos, ressurgem nas narrativas de outros inquiridos: a) o da ação lenta 

e/ou contorno por via de uma linha de tipo “caligráfico”; b) o da construção “por 

camadas”, hierarquizando espessuras; c) o da “síntese expressiva”.483

Outro dos inquiridos refere-os também aos três, começando por falar daque-

le que inserimos na alínea b): 

482 Ver nota 475.

483 Referimo-nos a qualquer destes três métodos, por diversas vezes, ao longo do nosso trabalho de 

investigação, embora  lhes dediquemos maior desenvolvimento no capítulo 7.
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“Reconheço que uso apenas um tipo de desenho durante o esquisso, no qual as li-

nhas ganham presença pela passagem constante da caneta/lápis sobre o papel, pois 

este permite passar o pensamento para o papel com mais facilidade, resolvendo e 

acertando indecisões. Reconheço por isso que o aprender deste método permitiu 

pensar arquitetura de lápis na mão que a meu ver é a única maneira de o fazer.” 

(Arquiteto António Barquinha) 

Quanto aos outros dois, refere-os assim:

“O desenho lento [a)] continua, para mim, a ser o método privilegiado no desenho 

de observação mesmo errando escalas e alinhamentos.(…) no entanto devo admitir 

que para a profissão de arquiteto o desenho rápido [c)] é o mais vantajoso e pertinente.”  

Este último utiliza, no dizer de uns, “um mínimo de traços” e o primeiro “uma exten-

são deles” (Arquiteta Carina Valezim Rodrigues)

No dizer de outros,  equaciona-se o mesmo com base no fator tempo:

“É importante haver métodos que nos orientem quando desenhamos. (…) A obser-

vação é parte integrante de todo um processo, sendo ele desenhar um objeto em 

segundos [podemos aqui reconhecer o modo c)] ou levar uma hora a desenhar o 

mesmo objeto [modo a)]”. (Arquiteto Sérgio Caetano)



519

In
qu

ér
it

os
   

C
A

PÍ
T

U
LO

 1
0

6.1







 
 









0

5

10

15

20

25

30

35

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

6.1. O não-entendimento da pergunta e/ou o alheamento da problemática em causa

6.2. O método em prol da recionalização, regramento, disciplina

6.3. Método e nível de aprendizagem: uma relação decisiva

6.4. Um limite claro para os métodos do desenho

6.5. O método no centro do dilema fundamental da relação ensino-aprendizagem

6.6. Humanizar o método

6.7. A importância da pluralidade de métodos

6.8. Os métodos mais “premiados” − a exemplificação por iniciativa própria

Gráfico 6  Os métodos da observação desenhada



520

In
qu

ér
it

os
   

C
A

PÍ
T

U
LO

 1
0

10.3. SUMÁRIO

"Existem duas espécies de idiotas: aqueles que não duvidam de nada e aqueles que 

duvidam de tudo." (Charles Ligne)484

Construindo textos de resposta com direções e graus de desenvolvimento assaz 

diversos,485 os inquiridos comunicaram-nos o seu pensamento com grande abertura 

e sensibilizante entrega, mediante um esforço de rigor, profundidade e clareza ver-

dadeiramente assinaláveis. A genuína sensibilidade e a acutilância crítica que se des-

prendem dos diferentes testemunhos atestam a relevante marca que a experiência  

do desenho de observação terá imprimido (nalguns) e continua a imprimir (noutros 

que ainda hoje a praticam) na sua vida de projetistas. E atestam-no sem margem para 

dúvidas, diríamos, encorajados pelas palavras de Charles-Joseph Ligne.

Como se pôde ver pelos gráficos apresentados ao longo deste capítulo, algu-

mas alíneas obtiveram significativamente mais opiniões aderentes do que outras. 

A afirmação do desenho de observação como meio de partir à descoberta do 

mundo, representando-o, assim reconhecendo o rico elenco das variáveis e qua-

lificações dos objetos que o povoam e dos espaços que o conformam, foi uma 

dessas alíneas (alínea 1.1. - 32 respostas). A ideia de que a vasta ordem de com-

petências adquiridas através do exercício da observação desenhada é  direta-

mente transferível e utilizável no exercício do esquisso projetual foi também 

maioritariamente defendida, mediante explicitação e exemplificação concretas, 

por muitos dos projetistas (alínea 5.2. - 30 respostas). Finalmente, a aceitação de 

uma aplicação vigiada dos métodos nas fases iniciais da aprendizagem do de-

senho de observação, em prol da aquisição de competências de racionalização, 

regramento, disciplina, alinhou com as anteriores no elevado número de respos-

tas (alínea 6.2. – 31 respostas). Nas restantes vinte e oito alíneas que estabelece-

484 Charles-Joseph, Príncipe de Ligne (1735-1814), foi um nobre, oficial e homem de letras belga cujas 

memórias e correspondências com destacadas figuras como Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, tiveram 

uma importante influência na literatura belga. 

485 Tentando obter alguma uniformidade a esse nível, o Questionário propunha que cada resposta não 

comportasse mais de 100 palavras – logo, um total de cerca de 300 palavras para as três perguntas 

colocadas. Tal limite, porém, nem sempre veio a ser respeitado - já que  constatámos oscilações entre 

um mínimo de 68 e um máximo de 839 palavras, para as  três questões no seu todo.   
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mos, ainda que assumindo menor representatividade numérica, deparámos ainda 

com um largo espectro de opiniões e convicções não menos significativas e rele-

vantes que nos permitiram construir gratas e constantes articulações com o corpo 

teórico da nossa investigação.486

A terminante adesão demonstrada pelos inquiridos à problemática permi-

te-nos compreender que a questionada memória que preservam do desenho de 

observação é, sim, positiva, presente e ativa487 na atividade projetual em que se 

traduzem as suas atuais profissões de arquiteto e/ou designer. Neste momento que 

sumarizamos, devemos reconhecer que a riqueza argumentativa com que depará-

mos, a partir das suas respostas, abona inequivocamente a favor da nossa hipótese 

de investigação. Repomo-la aqui, tal como foi originalmente formulada: 

O treino básico em torno do desenho de observação traz benefício às compe-

tências do designer.

10.4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIGNE, Charles, “Mes Erreurs”, [Consult. 18 dez. 2013]

Disponível em: http://www.citador.pt/frases/citacoes/t/duvida

486 Assinalámo-las amiúde, ao leitor, em ambos os sentidos: da parte teórica para a empírica e vice-versa. 

487 Lembramos uma das interrogações que serviu de ponto de partida à elaboração do Questionário:  

“Que memória pessoal preserva [o projetista já profissional] dessa experiência disciplinar [do desenho de 

observação] - uma memória mais ou menos positiva, mais ou menos presente, mais ou menos ativa?”





Capítulo 11.
GRUPO DE FOCO
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11.1. INTRODUÇÃO

Em plena fase final dos trabalhos, estando já a investigação a articular elementos 

para a elaboração das conclusões provisórias do estudo, foi organizado um encon-

tro com um painel de especialistas. 

O diversificado leque de metodologias de investigação adotado (a crítica lite-

rária, a experiência pessoal da professora-investigadora, a quasi-experiência com 

alunos, as  entrevistas a docentes e os inquéritos a projetistas profissionais), per-

mitiu-nos sistematizar uma súmula de descobertas no seio de um percurso lógico 

cuja pertinência e coerência carecia agora de ser ajuizada criticamente por um 

painel de especialistas, tendo-se elegido como forma de avaliação a metodologia 

de grupo de foco. Entendemos que só depois estariam reunidas condições plenas 

para a redação das conclusões finais – tal como pretende evidenciar a fig. 188.
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Nesse intuito, foram enviados convites488 a todos os docentes de Desenho 

que, no âmbito do nosso estudo, haviam integrado a metodologia de entrevista, ao 

longo dos meses precedentes, precisando-se o dia e a hora para o acontecimento.

Passamos de seguida a apresentar o Relatório sintetizado489 do encontro, que 

foi filmado e gravado na íntegra.490

Fig. 188  

Diagrama respeitante às metodologias adotadas pela investigação, com destaque para o momento “Grupo de Foco”

488 Os termos em que foi redigido o convite (enviado depois por e-mail) podem ser vistos no Anexo F. 

489 Cabe-nos informar que o encontro gerou um ambiente claramente informal, com todas as caracte-

rísticas que lhe são inerentes: dispersão, interrupção, redundância, humor, sobreposição de conversas, 

etc, fazendo com que o tempo total do acontecimento se prolongasse significativamente. Assim, este 

Relatório assume-se como uma síntese ancorada nos principais tópicos levantados pelos presentes, i. e., 

no conteúdo crítico que carrearam mais diretamente à investigação.

490 Ver Anexo I.
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11.2. RELATÓRIO

No dia 6 de novembro de 2013, pelas 14.30 horas, teve lugar, nas instalações 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, uma sessão de apresen-

tação dos resultados do trabalho realizado a um grupo de foco. Integravam o pai-

nel nove dos catorze elementos convidados, todos eles docentes de Desenho que 

a investigadora entrevistara ao longo dos meses anteriores, a saber: pintora Ana 

Guerreiro; arquiteta Alexandra Ai Quintas; arquiteta Eduarda Lobato de Faria; ar-

quiteta Judith Gouveia; arquiteto Miguel Mira; arquiteto Paulo Pinheiro; designer 

Pedro Silva; arquiteto Sérgio Rebelo; pintora Susana Campos.

Com o intuito de melhor apresentar os resultados do trabalho empreendido, 

a investigadora preparou, para o evento, dois elementos distintos: 

› Um documento escrito491, impresso em papel, a entregar pessoalmente a 

cada elemento do grupo de foco, que resumia, em dois A4, a problemática tratada. 

Constava de uma síntese, destacando as ideias-chave de cada capítulo e canalizan-

do-as para a hipótese de investigação.

› Um power point492 que igualmente resumia, em 35 minutos de projeção 

fortemente apostados na imagem, o percurso da investigação, no conjunto das 

metodologias adotadas. 

Cabe-nos um importante esclarecimento: optámos por não desenvolver pre-

viamente nenhum elenco de perguntas a colocar ao grupo de foco. Na verdade, 

tendo já sido sujeitos, todos os elementos deste grupo, a um conjunto de ques-

tões levantadas pela investigadora, aquando das entrevistas, pareceu-nos por 

bem criar condições, desta feita, para um momento totalmente aberto à espon-

taneidade e à imprevisibilidade. 

Assim, uma vez distribuído o referido documento escrito a cada um dos pre-

sentes, deu-se início à projeção do power-point com uma sistematização das princi-

pais descobertas, acompanhado de um exercício de leitura realizado pela investiga-

dora, após o qual se declarou aberto o espaço para os comentários e/ou perguntas.

491 Ver Anexo G.

492 Ver Anexo H.
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A primeira intervenção veio da parte da arquiteta Eduarda Lobato de Faria. 

Após  informar os presentes acerca de algumas das mais recentes alterações ocor-

ridas nos planos de estudo do Desenho nos cursos da FA que integra como docen-

te, expressou algumas interrogações a respeito de conceitos que teriam ficado “na 

sombra” aquando da projeção. Interrogações que, criando uma aproximação para 

com as dicotomias concreto/abstrato e objetivo/subjetivo no contexto do dese-

nho de observação, nos permitiram reavivar a posição - a todo o tempo expressa 

no corpo teórico do trabalho – de que a dissociação entre aqueles pares não tem 

significado fora do campo da retórica. 

Depois de mais uma ou outra questão deveras pontual e abordada com gran-

de brevidade, a atenção dos presentes virou-se completamente para os problemas 

abordados pelos capítulos 6, 7 e 8 – Método/Não-método, Métodos em Ação e 

Investigação ativa, respetivamente. O slide nº 30 (aqui reposto na fig. 189), dedi-

cando um espaço de três colunas à Modelação, à Descrição e ao Gestural drawing 

despoletou um vivíssimo pólo de discussão:

MÉTODO 
DA MODELAÇÃO 
 
Fluência 
Continuidade 
Envolvência 
Nebulosidade 
Via do implícito 
Falsas transparências 
Eixos auxiliares 
Autocorreção 
Hierarquização 
Prioridade no todo 

MÉTODO 
DA DESCRIÇÃO 
 
Fluência 
Recorte 
Nitidez 
Precisão caligráfica 
Via do explícito 
Atitude analítica 
Evolução sequencial 
Prioridade no detalhe 

GESTURAL 
DRAWING 
 

9.  OS  MÉTODOS  EM  AÇÃO 

No 
Limiar 
Do 
metodizar  

DESTRINÇAR O  MODUS OPERANDIS DE CADA MÉTODO 
• Inserir a ação numa lógica de problem-setting-and-solving 
• Identificar descobertas-chave em torno de noções , princípios, variáveis… 
• Reconhecer os limites de aplicabilidade do método 
 

Fig. 189  Slide nº 30 do power point apresentado ao grupo de foco
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A primeira questão foi levantada pelo arquiteto Sérgio Rebelo, que quis saber 

das razões pelas quais, nesse slide, surgiam listados os procedimentos relativos à 

Modelação e à Descrição, quando o mesmo não ocorria relativamente ao Gestu-

ral. A investigadora obteve assim uma oportunidade para esclarecer os presentes 

acerca da diferença fundamental que quisera estabelecer entre este último e os 

outros dois primeiros modos de fazer. Fazendo ver que apenas os dois primeiros 

eram suscetíveis de  metodização na verdadeira aceção do termo, a investigadora 

pôde desenvolver alguns raciocínios em torno da relação Método/Não-método, 

relevando a sua centralidade no trabalho em curso. Seguiu-se um período de cur-

tas mas significativas intervenções de vários dos presentes. Cruzando-se e comple-

tando-se umas às outras, as comunicações de uns e de outros foram-se traduzindo 

num real entendimento da problemática em questão, bem mais efetivo do que 

aquele que os slides, por si só, teriam conseguido promover. Assinalamos aqui um 

importante conjunto de tópicos trazidos à tona pela discussão:

› A metodização está claramente associada à aquisição do básico, assumida-

mente conectada com fases primeiras das aprendizagens (no desenho, tal como 

noutras áreas de natureza prática);

› Alguns exercícios, em desenho de observação, são bem mais propícios à 

metodização do que outros;

› Não devemos supor que é o método, em si, que cativa, mas o conjunto de desco-

bertas que ele pode propiciar – tanto no plano mais como menos consciente do aprendiz.

› A autoridade do método só é aceite pelo aluno quando este compreende que 

a utilização da regra é provisória - que faz parte de um “contrato de trabalho” a curto 

ou médio prazo;

› Em fases minimamente amadurecidas não se verifica qualquer necessidade de 

utilizar este ou aquele método “em estado puro”; nenhum projetista, por exemplo, o 

faz, quando esquissa…

› A multiplicidade de métodos, a combinação entre métodos e, mesmo, o desen-

volvimento de modos assumidamente não-metódicos devem, no seu todo, constar do 

elenco de experiências a incrementar junto do principiante em desenho de observação.
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A arquiteta Eduarda Lobato de Faria questionou então acerca da maior ou 

menor importância explícita que a investigação em causa conferiria às técnicas 

no âmbito da observação desenhada – dado o facto de não ter emergido ali qual-

quer alusão às ditas, até ao momento. Tal intervenção permitiu que se apurasse o 

significado do conceito, de uso frequentemente equívoco, e se relativizasse a sua 

importância na problemática tratada – i.e., ocupando não um primeiro, mas um 

assumido segundo nível de importância.

De seguida, ainda a partir do mesmo slide, foi a vez de dar destaque à rede de 

ideias que subjaz ao Gestural drawing. Contrapondo-o ao “espartilho” metódico 

da Modelação ou da Descrição, compatível, nas suas palavras, com os ideais de dis-

ciplina defendidos (no contexto bauhausiano) por um Moholy Nagy, o arquiteto 

Miguel Mira viu no Gesture todo um contrário - um possível reflexo da via mais 

distendida e lúdica que um Johannes Itten, por seu turno, apadrinhava. 

A propósito desta modalidade de exercício, foram destacadas - pela arquiteta 

Alexandra Quintas - duas importantes fontes bibliográficas493 para o desenho de 

observação: Kimon Nicolaïdes, o primeiro autor a sistematizar acerca deste exercí-

cio, depois “adotado” e seguido por muitos manuais e docentes de desenho; Juhani 

Pallasmaa, um autor bem mais recente, na argumentação de que o desenho de 

observação se traduz numa prática convocatória da interrelacionação dos senti-

dos, bem como da interrelacionação das experiências, através da memória (mais 

concretamente, chamava-se a atenção para a questão dos temas de observação, 

traduzidos em vivências: a experiência de desenhar uma vassoura, de desenhar um 

pato, de desenhar uma figura humana… a memória irá unificá-las, a todas, numa só.

A pintora Susana Campos comentou o quão “difícil” pode ser levar o aluno a 

compreender e dominar o Gestural drawing: “Podemos atuar por eixos, por secções 

ou por outra via qualquer… depende daquilo que se impõe, a cada instante, a partir do 

objeto… e isso é que é difícil para um aluno de 1º ano, porque não existe propriamente 

um modelo a seguir.” (ao contrário do que ocorre com muitos outros exercícios).

Na visão do arquiteto Miguel Mira, é precisamente nessa característica que o 

Gestural drawing tende, acima de qualquer outro exercício, para o desenho pros-

petivo. “No âmbito da ação projetual, o gesto pode potenciar esse aspeto, trazer essa 

493 Autores que também nós apresentámos e citámos ao longo do trabalho.
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consequência imediata”, diz-nos. E continua: “Ali, naquele ‘buraco’ [Mira refere-se, no 

slide 30, à tal ausência de uma listagem de procedimentos, abaixo do título Gestural 

drawing] reside uma parte muito importante daquilo que é a nossa ambição, junto 

do aluno.” “Aquele ‘buraco’, no meu documento, é um ‘cheio’, atenção!”, lembra en-

tão a investigadora. No reforço da sua afirmação anterior, Mira faz ver, ainda, que  

“os métodos da Modelação e da Descrição se ligam diretamente à observação, alvejam a 

representação propriamente dita; o Gestural tem mais a ver com a observação-do-pen-

samento… e determina um universo muito mais complicado!”

Um outro slide – o nº 37 (fig. 190) - fez, depois, convergir as atenções: da ima-

gem constam duas representações elaboradas por um mesmo aluno, respondendo 

ao exercício projetual que lhe fora proposto494 (o aluno pertence a um dos grupos 

de amostra no qual fora realizado um briefing, sensibilizando para o método da 

Modelação e solicitando uma sua aplicação). Os dois registos são profundamen-

te dissemelhantes no modo de ação – ‘incoerentes’, diríamos, na maneira como 

equacionam, já que um deles revela uma inequívoca tentativa de interiorização 

e aplicação dos procedimentos recomendados e o outro não o faz de todo (mes-

mo no que se refere aos níveis de consecução, dir-se-ia que o projetista-autor não 

poderia ser o mesmo). Ao projetá-los perante o grupo de foco, a investigadora 

pretendia, não sem algum humor, interrogar os presentes acerca dos motivos que 

poderiam estar por detrás daquele resultado tão desconcertantemente disjunto.

494 Referimo-nos ao exercício reportado à “Experiência com alunos” que o capítulo 8 deste trabalho relata.
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A arquiteta Alexandra Quintas tece – relativamente ao desenho que figura à 

esquerda da imagem - um comentário que nos importa destacar, já que é clara-

mente favorável aos procedimentos modeladores ali patentes: ao ser “baseado em 

transparências”, o registo “toma uma direção tão conceptual que não se poderá nunca 

dizer que o aluno está a ser conduzido no sentido do virtuosismo, como se dizia daqueles 

estudos clássicos de panejamentos!” Miguel Mira corrobora: “Sim, esta é claramente 

uma abordagem que despeita essa coisa da virtude!” Alexandra Quintas continua 

afirmando que “há sempre muita gente, desde sempre, a dizer que os alunos saem 

virtuosos mas sem conseguir pensar pelo desenho da maneira como seria necessá-

rio.” Longe de pretender reavivar “velhos” desentendimentos ideológicos gratuitos 

e desinteressantes, tendentes a cavar um fosso entre as disciplinas do Desenho e 

do Projeto, Alexandra Quintas volta a frisar: “Como é possível ver nisto virtuosismo? 

Damos-lhes esta aproximação… o resto é com o crescimento deles, é com a maturação 

que se vai fazendo.” Miguel Mira prolonga então estes comentários num outro: 

Pensar as patologias… 

…(re)pensar as metodologias… 

…e muito relativizar! 

Fig. 190  Slide nº 37 do power point apresentado ao grupo de foco



533

G
ru

po
 d

e 
Fo

co
 –

 A
va

lia
çã

o 
po

r 
es

pe
ci

al
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 1
1

“Lembro-me sempre da opinião do Professor Sá Nogueira quando, a propósito 

da visita de Juan Jose Molina a Lisboa, defendia a pertinência de uma gramática 

para o desenho… Eu não tenho dúvidas de que essa gramática é necessária e de 

que há noções que não podem deixar de ser ditas, até porque fazem parte de um 

pensamento interdisciplinar. Noções perenes!”

Quais noções e como passá-las ao aluno? A investigadora viu nas últimas pala-

vras do seu colega uma oportunidade para expor aos presentes que determinadas 

noções, ou conceitos, ou palavras-chave tidas por essenciais são passadas ao aluno 

no interior do discurso de cada método:

 “À medida que se instrui o aluno para que a mão proceda deste modo ou daquele, 

vão surgindo essas tais noções. Assim, de cada vez que, no seio de um discurso cor-

rido (um discurso de tipo orgânico495), emerge - por hipótese - a noção de massa ou 

de cheio/vazio ou outras, faço por sublinhá-las, logo ali, a bold – literalmente a bold 

- para chamar a atenção que é no próprio processo do fazer que elas vão aflorando 

à consciência do aluno. Defendendo que essas noções são essenciais ao léxico-base 

de um projetista, procuro, assim, comprovar a hipótese de investigação!”

Tal como fizemos para as palavras de Alexandra Quintas, também nas do ar-

quiteto Sérgio Rebelo encontrámos um “trunfo” a favor do método da Modelação: 

“É engraçado ver, nos exemplos que dás ali, dos desenhos de alunos, que as visões 

mais primárias (algumas delas pouco mais são do que plantas e alçados) parecem 

ser meramente descritivas, enquanto que as mais evoluídas remetem para a mode-

lação. Naquele aluno do qual destacas dois registos quase opostos, sente-se na mo-

delação (com o recurso às falsas transparências, eixos, etc) um maior grau de cons-

ciência do problema – que parece, portanto, estar associado ao modo de fazer…  

O aluno descobriu um modo de melhor construir um pensamento!”

495 Assim caracterizamos o discurso do método. Tivemos oportunidade de esclarecer os elementos do gru-

po-de-foco, de que, no capítulo Métodos em Ação, a plena caracterização do modo de pensar e agir suscitado 

por cada um dos métodos abdicou completamente de recorrer a listagens – ao contrário do que fizéramos 

para “remediar” a comunicação ao vivo, destas ideias, através do slide nº 30. Como se sabe, as listagens, para 

além de sempre se revelarem incompletas, dificilmente conseguem reunir ideias de uma só categoria tornan-

do-se rapidamente pouco congruentes. Em suma, do “listar”, diríamos que se dá bem com a linearidade, de 

um modo geral, mas não com a complexidade que determina qualquer reflexão acerca do desenho.  
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Porém, outras leituras, enviesadas de outras maneiras, vieram perturbar esta 

“paz gratificante e duradoura”. O slide nº 34 (fig. 191) está na sua origem:

O slide, como não poderia deixar de ser, resultara de uma grande seleção 

do material gráfico recolhido da “quasi-experiência com alunos”  - apresenta-

va as folhas de 8 alunos distintos, eleitas de entre aproximadamente 180 folhas 

A4, de resposta: as quatro da esquerda pretendiam mostrar-se como inequívocos 

testemunhos da aplicação do método da Modelação (tendo sido preenchidas pe-

los grupos de amostra -  com briefing); as quatro da direita, bem pelo contrário, 

afastavam-se claramente dos procedimentos recomendados (facto natural, dado 

constituírem respostas de alunos de grupos de controle - sem briefing) – este o 

motivo tout court da seleção operada para o momento da projeção, que não po-

dia dar mais ênfase ao episódio desta experiência do que aos múltiplos problemas 

tratados ao longo dos restantes capítulos (dito de outro modo: o próprio power 

point, construído para comunicar com o grupo de foco, não podia suprir mais in-

formação naquele slide particular do que nos restantes 38 slides).

Fig. 190  Slide nº 34 do power point apresentado ao grupo de foco
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Tivemos, naturalmente, de “andar para trás”, tivemos de fornecer aos presen-

tes alguns esclarecimentos mais detalhados acerca dos pressupostos a partir dos 

quais partira aquela experiência com os alunos496. Mas, como facilmente se com-

preende, a imensa riqueza de comentários, dúvidas, perguntas que se foram ali 

desdobrando das palavras de um e de outro dos elementos do grupo de foco não 

ocorreu de forma ordeira e linear – muito pelo contrário. Assim, mais não pode-

mos do que voltar a elencar aqui um conjunto de tópicos de sintetização do que 

foi dito em torno deste episódico trabalho com os vários grupos-turma. 

Todos eles decorrem, porém, de um primeiro tópico que se bifurca em duas 

hipóteses de fundo e de cariz oposto:

› Nos registos dos alunos pode verificar-se, das duas, uma:

a) Uma harmonia entre a qualidade da ideia (o jogo projetual em torno dos 

três sólidos denota ousadia, flexibilidade, originalidade) e a qualidade do grafismo.

b) Uma discrepância entre a capacidade de pensar e a de traçar. 

Esta equação foi expressa em diferentes termos pelos vários docentes, dela 

extraindo dividendos de vária ordem, que passamos a assinalar com brevidade:497 

› O caráter da representação pode ser “primário” sem que isso impeça que 

surjam “conjugações formais surpreendentes”. (arquiteto Miguel Mira)

› O “virtuosismo gráfico” pode prender o aluno ao “estereótipo”. Inversamente, 

a mente que se liberta da preocupação da “verosimilhança” pode tornar-se mais 

disponível para a “composição” – o esquisso arquitetónico é frequentemente sinto-

mático disto mesmo. (Arquiteto Paulo Pinheiro)

› “Ser-se capaz de configurar de um modo normativo pode impedir de imaginar mais 

longe! Impedir de imaginar fora daquilo que já se consegue fazer, de arriscar para além 

daquele léxico que já se tem por conquistado”. Por outras palavras: “desenhar-extrema-

mente-bem pode limitar a necessidade de experimentação!” (Pintora Susana Campos)

496 Para o leitor, lembramos que a experiência, no seu todo, surge relatada no capítulo 8 do nosso trabalho.

497 Por motivos óbvios, vimo-nos forçados a encurtar significativamente as “falas” dos intervenientes e 

até, por vezes, o seu sentido cronológico (embora nos tenhamos preocupado, obviamente, em manter o 

seu sentido genuíno e, mesmo, algumas das terminologias originais, como o indiciam as aspas). Pedimos 

aqui a melhor compreensão dos colegas para o facto.
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› “Estou aqui a lembrar-me de um colega meu das Belas Artes que era tão virtuoso, 

tão virtuoso que a representação dele, em termos de inventiva, deixava muito a desejar…” 

(Pintora Ana Guerreiro) 

› “Resumindo: trata-se de um encargo com duas componentes - uma conceptual e 

outra de expressão gráfica. Há qualidades e defeitos de um lado e do outro”. A avaliação da 

resposta do aluno do ponto de vista estritamente gráfico pode inverter-se quando pas-

sarmos a avaliar a qualidade da sua ação projetual e vice-versa. (Arquiteto Sérgio Rebelo)

› “É uma confusão, ficamos com uma pergunta latente que não tem resposta: será 

que a facilidade da consagração da realidade prejudicou o aluno da esquerda? [no slide 

34] Ou que o método da Modelação é, em si mesmo, passível de inibir a ação projetual?” 

(Arquiteto Miguel Mira)

› “Tudo depende do interesse do aluno em aprender! Um aluno interessado em apren-

der vai certamente tirar partido do método da modelação, como ferramenta de trabalho.” 

(Arquiteta Judith Gouveia) 

› “Perguntar simplesmente ‘é bom usar o método ou é mau?’… eu acho que isto 

não tem resposta!” (Arquiteto Paulo Pinheiro)

Um dos esclarecimentos prestados pela investigadora terá sido decisivo, nesta 

discussão, ao trazer-lhe “um dado novo”:

“A somar a estas contingências todas, há a questão da minha própria performance, 

no momento de passar o enunciado junto destes grupos de alunos que não me 

conheciam até à data. De umas vezes terei sido mais eficaz, mais ‘ inspirada’ e, de ou-

tras, terei enunciado o problema de modo menos claro ou estimulante. É bem possí-

vel que, no desenho daquele aluno que usou o cilindro muito ‘esticado’ [gracejando 

aqui um pouco, diremos que, nessa ousada deformação, Miguel Mira identificara 

um golpe de génio], eu tenha feito um gesto sugestivo, assim [os braços abertos ao 

máximo], francamente exagerado no sentido de puxar a altura do cilindro até ao 

limite! Se calhar, sem o querer, fui tudo menos neutra, se calhar sou ‘eu’ que estou 

ali, naquele desenho! (risos) A experiência levantou todas estas coisas estranhas mas 

espero que, ainda assim, consiga vir a tirar dela partido!” (A investigadora)



537

G
ru

po
 d

e 
Fo

co
 –

 A
va

lia
çã

o 
po

r 
es

pe
ci

al
is

ta
s 

  C
A

PÍ
T

U
LO

 1
1

Após o que o arquiteto Paulo Pinheiro avança com o seguinte comentário:

“A tónica está na forma como é passado o enunciado! Como acabámos de ver, basta 

fazer uma determinada sugestão para que alguém que não domine bem o problema 

consiga fazer uma coisa que parece compositivamente mais interessante do que ou-

tra feita por outrém que foi mais estereotipado e que aplicou todo o seu esforço a pro-

duzir uma imagem gráfica de acordo com ele! O método pode ser inibitório… ou não!”

O fim da sessão anunciava-se, por imperativos de tempo. Após mais algumas 

apreciações, a investigadora acrescentou:

“Gostava de lembrar aqui o Professor Fernando Conduto que costumava dizer, 

com humor, (referindo-se aos exercícios que íamos concebendo para as aulas): ‘De-

certo que não lhes vão fazer mal! ’ É verdade que nunca obtemos as respostas que 

desejávamos obter; é verdade que um aluno pode possuir toda uma sensibilidade 

e/ou talento natural e esbarrar com o método, ter dificuldades em assimilá-lo… 

ou, pode, ao contrário, adotá-lo e vir a crescer e prosperar com ele. Mas que outras 

‘armas’ temos nós? No nosso papel de levar o futuro projetista a descobrir mais 

atenta e profundamente o mundo, pelo desenho, nessa nossa missão, não lhe há 

de fazer mal aprender, por hipótese, a modelar…”

Fechamos este Relatório com palavras do arquiteto Miguel Mira:

“Eu não considero – e isto é absolutamente claro para mim - que ‘ faça mal’ estudar 

a massa pela Modelação! É verdade que surgiu aqui aquela dúvida: será que saber 

demais faz mal? São questões especulativas mas que nos podem ensinar muito! 

Trata-se de uma cautela apenas retórica porque, no nosso contexto, i. e., no plano 

da ação projetual aplicada ao mundo visual saber demais não existe! (…) Aqui-

lo que achei mais interessante naquilo que ouvi, hoje, aqui, foi a possibilidade de 

‘transfiguração’, i. e., de transferir as aprendizagens realizadas na observação para 

a construção de uma representação em abstrato - ‘abstrato’ no sentido de não ter 

um referente. (…) Uma coisa é certa, pelo que vimos: a virtude não é o teu [Mira 

dirige-se à investigadora] problema e a técnica também não é o teu problema…”
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11.3. SUMÁRIO

De grande rio, grande peixe.498

Não se nos levantam problemas em afirmar que o “rio” configurado pela pro-

blemática era grande e que igualmente grande foi o “peixe” nele encontrado. Com a 

metáfora, mais não pretendemos do que afirmar que grande foi, a nosso ver, o con-

tributo trazido pelo grupo de foco à presente reflexão. A nossa autocrítica deverá 

agora recair sobre a “rede” - que foi da nossa responsabilidade construir e lançar 

ao rio - e interrogar: teremos montado uma rede demasiado grande, demasiado 

fechada, demasiado aberta ou, pelo contrário, utilizado uma rede bem desenhada?

Entendemos que algumas suscetibilidades499 devem ser, nessa aceção, apontadas: 

› Um power point com 39 slides  “visualmente estimulantes”500 mas muito 

“cheio” terá talvez trazido algumas dificuldades aos espetadores, no sentido de con-

seguirem captar, na velocidade da projeção e da leitura, toda uma informação com 

a qual não tinham tido contacto prévio. Ao power point veio somar-se, lembremos, 

um documento escrito (não menos denso nos seus dois A4 de letra miúda), cuja 

oportunidade de leitura não chegou a acontecer durante o encontro. A verdade é 

que toda a atenção dos presentes se concentrou nos assuntos dos últimos slides, 

por sinal aqueles que mais diretamente se prendem com a ação em aula e com o 

efervescente rol de intrigas que essa prática suscita no quotidiano do professor – 

tanto mais que esses slides traziam aos espetadores, ao seu olhar de docentes de 

desenho, as imagens mais irresistíveis ou predatórias de todas: desenhos de alunos!

› Uma ausência de moderador. Sem essa figura, tornou-se difícil, na saudável 

informalidade do encontro, evitar alguns desdobramentos de conversas e sobre-

posições de falas que, por um lado, denotavam o colaborante entusiasmo dos pre-

498 Provérbio popular português, em “Adágios sobre a pesca”. [Consult. 10 dez. 13] Disponível em: 

http://www.folclore-online.com/proverbios/pesca.html#.UsvPznSp3IU

499 Referimo-nos aqui exclusivamente a fatores críticos que poderão ter marcado diretamente o 

momento deste encontro. Considerámos que as vicissitudes e contingências inerentes ao episódio da 

“quasi-experiência com alunos” – porque as há, de facto – deveriam ser relatadas em sede própria, i. e., 

no capítulo 8 do nosso trabalho.

500 A imodéstia provém do facto de assim no-lo terem dito alguns colegas, já fora do encontro.
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sentes mas, por outro, tornaram inaudíveis alguns conteúdos, a partir da gravação, 

a posteriori. Ocorreu, por aí, alguma perda de informação.

Ao longo do presente Relatório, fomos dando destaque (ora recorrendo ao 

bold, ora ao sublinhado) a conceitos, ideias, afirmações que entendemos particu-

larmente significativos na problemática tratada. Não tanto por redundância, mas 

porque um Sumário jamais pode perder o essencial, entendemos trazer para aqui 

três desses destaques:

› O reconhecimento, por parte dos presentes, da importância que adquire, na 

aprendizagem do desenho de observação, a relação Método/Não-método: mais do 

que pensar dilematicamente acerca dela, o grupo de foco conseguiu equacioná-la a 

partir das práticas concretas que o nosso trabalho propõe desenvolver junto do alu-

no: a do Gestural Drawing e a do método da Modelação. Do Gestural, exercício pou-

co ou nada compatível com metodização, foi particularmente interessante relevar o 

seu potencial “prospetivo”, i. e., mais fadado para a “observação do pensamento” do 

que para “a observação do modelo” (assim o expressou um dos presentes), caracte-

rística que o aproxima de modo flagrante do exercício de pensar projetualmente. Da 

Modelação, e dos procedimentos metodizados que dita, foi significativo vê-la aponta-

da como modo (eficaz) “de melhor construir um pensamento”- podendo-se situar tal 

construção acima da questão da técnica e do equívoco do virtuosismo.

› O reconhecimento, por parte dos presentes, de que importa, sim, ouvir o 

diálogo potencial que estabelecem entre si os territórios da observação e da inven-

ção. Experiências como aquela que desenvolvemos com os diferentes grupos de 

alunos podem ser vistas como “interessantes” e “pertinentes”, na medida em que 

se proponham trabalhar dentro da rica panóplia de articulações possíveis de se ve-

rem estabelecidas entre tais territórios. Carecem, porém, de se ver acompanhadas 

de um elevado espírito de rigor, no sentido de rejeitar conclusões precipitadas e 

simplistas, sem jamais forçar a visão de contornos nítidos… em zonas de irrevogá-

vel e muito denso nevoeiro.
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› O consenso acerca da validade da nossa hipótese de investigação, ainda que 

expresso de modo mais ou menos direto e/ou explícito. Uns tecendo argumentos 

de defesa para com o exercício da manualidade no projeto, outros destacando 

a importância de uma aproximação de tipo projetual ao desenho, outros ainda 

apontando o rol de noções fundamentais que subjazem à observação desenhada… 

todos eles se revelaram inequivocamente favoráveis à confirmação da nossa hipó-

tese de investigação.

11.4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

“Adágios sobre a pesca”. [Consult. 10 dez. 13] Disponível em: http://www.folclore-

-online.com/proverbios/pesca.html#.UsvPznSp3IU

CONDUTO, Fernando, Comunicações orais extraídas das reuniões de coordena-

ção da disciplina do Desenho do Curso de Arquitectura e Artes da Universidade 

Lusíada de Lisboa de 1987 a 2007.



Capítulo 12.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
PARA FUTURA INVESTIGAÇÃO
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Instrumento de ampla elasticidade na questionação e produção do conhe-

cimento visual, incrementando as mais variadas articulações entre múltiplos do-

mínios do saber, o desenho de observação revela-se-nos como uma prática que 

acolhe em si a pluridisciplinaridade e potencia a transversalidade. Daqui resulta po-

dermos dizer que as áreas de intercâmbio e de mestiçagem, resultantes da abolição 

de antigas fronteiras de índole estética, funcional e/ou normativa, constituem o seu 

território privilegiado. Se sempre assim terá sido, o facto surge-nos particularmente 

evidente e significativo no contexto da atual paradigmatologia. Uma tal consta-

tação, em si mesma, estimulou-nos a destrinçar os motivos mais profundos pelos 

quais esta modalidade específica de desenho continuaria, hoje, a integrar os planos 

de estudo de um significativo número de cursos de Arquitetura e de Design. Assim, 

ao mesmo tempo que se embrenharia no mundo específico da observação dese-

nhada, a presente investigação deliberou implantar-se claramente entre o desenho 

e o projeto, no ensejo de aí localizar, não uma fronteira, mas um pensamento 

comum, a partir do qual podemos ver sustentada a nossa hipótese de investigação. 

Ao situar-se no território do ensino, o nosso trabalho começou, na parte teó-

rica, por distender o olhar sobre a problemática, registando alguns dos problemas 

epistemológicos fundamentais que acusam as universidades do presente. Apoia-

dos em autores representativos, pudemos expressar uma adesão a essa grande 

causa da unificação entre homem e conhecimento, a partir do modesto território 

social e cultural em que exercemos a nossa ação educativa: o território disciplinar 

do desenho, em design. Apontámos, então, a relevância da literacia visual no pro-
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pósito de educar na complexidade e para a complexidade, ao traduzir-se  no desen-

volvimento de um conjunto de capacidades de fusão entre as categorias teóricas 

e práticas do saber. Canalizando toda a reflexão tanto para o projeto como para o 

desenho, aproximámo-nos progressivamente do “nosso” desenho de observação. 

Propusemo-nos desde logo desenvolver um enfoque crítico sobre as meto-

dologias de suporte à sua aprendizagem. Conectando o pensar com o fazer, es-

truturando  as forças produtivas e criativas dos formandos e facultando o diálogo 

interdisciplinar, detêm – a nosso ver - grande responsabilidade no ideal de forma-

ção expresso atrás, num tempo em que dicotomias como prática/teoria, método/

estratégia, tradição/inovação, manual/digital e outras tendem a deixar de fazer 

sentido. Desenvolvendo uma problematização assente na dialógica e já não tan-

to na lógica clássica, sustentámos a convicção de que o futuro projetista deverá 

ser orientado-para-o-processo, mais do que focado-no-produto e, daí, passámos a 

depurar o modo como as boas práticas do desenho de observação poderiam con-

tribuir para desenvolver competências ditas processuais.

Focar o  problem-setting-and-solving como metodologia da observação dese-

nhada surgiu no fulcro desta preocupação. Antes do mais, terá sido importante 

entender o problem-setting-and-solving como uma autêntica teoria de resolução 

de problemas cobrindo um vasto leque  disciplinar, permitindo-nos integrar o de-

sign, enquanto atividade inventiva, num amplo espaço compartilhado com ou-

tras saberes e nunca num espaço de isolamento. Canalizada para a formação do 

designer, vimos que esta teoria, já convertida em metodologia, vem incentivar o 

desenvolvimento de capacidades de investigação e de autonomia, no aluno, 

cumprindo uma intenção de o levar a construir conhecimento caso a caso, aten-

dendo à especificidade de cada situação e refutando todo e qualquer conheci-

mento abreviado ou de empréstimo. De imediato, pudemos, então, salientar, que 

a capacidade de promover diálogos singulares com cada situação problemática 

assenta fundamentalmente numa outra: a capacidade de construir perguntas. 

Ensaiando, de seguida, transpor a lógica interrogativa do problem-setting-and-

-solving para o domínio específico do desenho de observação, tal metodologia foi, 

então, por nós defendida como uma estrutura de indagação capaz de conferir vi-

sibilidade, não tanto ao objeto observado/inquirido, mas ao pensamento projetual 
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que, no pretexto de o representar, interliga numa só entidade cada linha e cada 

mancha lançados no papel. 

O que mais importa aqui salientar é que os exercícios de desenho, inseridos 

numa tal lógica, i. e., fazendo alternar procedimentos sistematizadores com estra-

tégias abertas de compreensão e atuação, se situam claramente na mesma “frente 

de ataque” da disciplina de projeto, ambos desencadeando, junto do formando, o 

treino fundamental de pensar-em-termos-visuais. Argumentos de força, assim o 

cremos, na confirmação da nossa hipótese de  investigação.

Se tais reflexões exaltaram a importância de desenvolver, no formando, capa-

cidades eminentemente intelectuais (conceptualização abstrata, exatidão racional 

e sistematização, associadas a um sentido de curiosidade e argúcia), outras se lhes 

seguiram, complementando-as, ao destacarem as questões manuais e gestuais 

envolvidas na problemática – não fora o velho desenho de observação, construído 

à mão livre, essa experiência rica, global, holística, que convoca a simultaneidade 

operatória dos sentidos e, por isso mesmo, nos permite conservar a instabilidade e 

subtileza sensoriais que já Paul Valéry assinalara para a arte em geral. 

Disciplinador da mente e sustentado metodologicamente, mas sempre re-

ferenciado ao suporte corporal, o desenho de observação é por nós reconhecido 

como uma prática, em aula, cujas regras só são reveladas (ao aluno) no próprio 

fazer – como ocorre com todo o conhecimento de tipo tácito e/ou experimental. 

Passámos então a caracterizar o passo-a-passo esforçado e paciente que implicam a 

assimilação das regras e a adequada calibragem dos gestos, no principiante, e igual-

mente identificámos as limitações de ordem comunicacional que afetam a relação 

docente/discentes, decorrentes daquele conhecimento não ser nunca totalmente 

tradutível pelas palavras do conhecimento proposicional. Mas daqui evoluímos 

para outras importantes  argumentações:  primeiro, a de que o desenho manual, 

em luta corpo-a-corpo com a figura capital do erro, se encontra nos antípodas 

confortáveis das fórmulas, das vias unívocas ou estereotipadas; segundo, a de que 

os gestos do desenho, podendo ser, em boa parte, ensinados/aprendidos e flexibili-

zados, potenciarão uma mobilidade criativa no interior desse espaço de memori-

zação pessoal e única, que só eles podem demarcar. Canalizámos, por fim, para o 

projeto, esse  imenso poder de ordem caligráfica/biográfica que a mão protagoniza, 
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promovendo o continuum das memórias e propiciando-lhe uma ampla liberdade 

experimental e um sólido processo de maturação. Processo que as novas tecnolo-

gias, na sua instantaneidade de resposta, não conseguem (ainda?) igualar, processo 

que em si mesmo traz claros dividendos à nossa hipótese de investigação.

A relação do visual com o verbal parecia insinuar-se-nos desde os primeiros 

momentos da reflexão, pelo que decidimos conferir-lhe um espaço de problema-

tização próprio. Aí, a importância de fazer pactuar pensamento-por-imagem com 

pensamento-por-palavra, na atividade projetual, combatendo falsas incompatibi-

lidades ou supremacias de qualquer espécie, tornou-se evidente. Apoiados pelos 

autores, ficou claro que as três forças da designação, da concepção e da ação devem, 

no processo do projeto,  formar elos inextrincáveis, a fim de alimentar a sua própria 

propulsão e de lhe atestar sentido de unidade e coerência. Chegados ao território 

do ensino, caracterizámos a complexidade da componente nominal, no fito de a ver 

formar uma efetiva aliança com o pensamento visual, não deixando de ter em conta 

os limites da palavra, bem como os riscos em que se pode incorrer com o discurso 

errado. Por outro lado, lidando consciente e informadamente com a condição fisio-

lógica, cerebral, que determina, à partida, uma disjunção entre racionalidade verba-

lizada e irracionalidade silenciosa, pudemos defender a aprendizagem do desenho 

como uma atividade vivamente apostada no (re)equilíbrio funcional da mente 

– desde que saiba fazer-se munir das ferramentas metodológicas adequadas.

Após abordarmos estas questões preambulares, passámos a embrenhar-nos 

nos problemas específicos do observar e do representar, onde o desenho de ob-

servação é focado como a grande engrenagem de um processo cognitivo dupla-

mente revelador – de nós próprios e daquilo que nos cerca. Ao longo de um per-

curso assumidamente sinuoso,  a reflexão insistiu em três tópicos essenciais que 

passamos a sintetizar em três conjuntos de afirmações:

› Constituindo-se num modo de apreensão visual, sensível, dos objetos, com-

binado com as ideias que temos acerca deles, as representações desenhadas de-

sempenham um papel-chave na construção do conhecimento do mundo. 

› Em contexto pedagógico, é da maior importância consciencializar o prin-

cipiante do paradoxo: o conhecimento do mundo pelo desenho assenta na nossa 
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capacidade de lucidamente o ficcionar. Esse cariz ludibriante das representações 

deve ser enfatizado, junto do aluno, desviando-o do equívoco da cópia, do pare-

cido, da coincidência entre “desenho” e “realidade” – já que tal equívoco obstrui a 

descoberta das plenas potencialidades tanto estritamente desenhísticas e ope-

ratórias como projetuais e operativas do desenho de observação, nos positivos 

efeitos de mútua contaminação que podem determinar. 

› Observando tais efeitos a partir dos universos criativos de artistas e de pro-

jetistas, evidenciando o fenómeno de circularidade que determinam entre si os 

caminhos dos desenhos de observação e dos desenhos de concepção desses 

autores, pudemos sustentadamente desenvolver argumentos favoráveis à nossa 

hipótese de investigação. Os mesmos argumentos puderam evidenciar que as dis-

ciplinas do projeto e do desenho, independentemente das dinâmicas formativas 

que cada uma deles gera em termos próprios e autónomos, almejam a edificação 

de um só pensamento.  

Mas não nos ficámos por aqui. Como anunciado desde início, importou à pre-

sente investigação inserir a problemática da observação/representação numa aná-

lise crítica das metodologias pedagógicas de que se socorre esta modalidade de 

desenho, no contexto da formação em projeto. O par pensamento livre/pensa-

mento regrado passou então a ocupar o centro dessa análise - binómio altamente 

estimulante de ser estudado, pelo facto de desde logo se apresentar complexo, 

multifacetado e irredutível a qualquer leitura de sentido único e/ou linear. E assim 

nos dispusemos a entrar na controvérsia ideológica das metodologias, que envolve 

em fervorosas discussões os protagonistas dos ambientes escolares em geral e à 

qual igualmente não escapam as escolas de formação em design.  

Trabalhando as oscilações mais significativas da controvérsia e infletindo cons-

tantemente dos problemas do projeto para os do desenho e vice-versa, no âmbito 

dos seus suportes metodológicos, desenvolvemos um paralelismo entre desenho de 

concepção e desenho de observação, do qual decorre um indireto mas importante 

argumento-chave na confirmação da hipótese: os procedimentos metódicos, ditados 

do exterior, não dispensam, ainda assim, a ativa intervenção do sujeito ou, por outras 

palavras, o método jamais prescinde de estratégia, de iniciativa, de criatividade.
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Tendo em conta esse indissociável pacto entre método e estratégia, pude-

mos construir a seguinte perspetiva: ao “nosso” desenho de observação, realizado 

manualmente, deveremos focá-lo como uma prática que determina, desde a pri-

meira linha traçada no suporte, as mais insuspeitadas articulações entre pensa-

mento dirigido e pensamento dispersivo, tanto se identificando com as prioridades 

de eficácia do olhar dominantemente projetual como com as errâncias do olhar 

estritamente desenhístico, multíplice, que mantém contacto criativo com o vasto 

mundo de  extramuros.   Assim, defendemos que até num exercício de observa-

ção, planeado, previsível, ordenador, desencadeado em aula, as astutas estratégias 

do sujeito sempre se permitem romper com a matriz metódica, melhor ainda, 

manter-se vantajosamente dentro e fora dela. E isto que constatamos para a ela-

boração de um desenho de observação, orientada pelo programa de um método 

e concretizada por um projetista em formação, é em tudo idêntico àquilo que 

ocorre quando um projetista maduro constrói os seus esquissos conceptuais, no 

âmbito de um determinado programa. Num caso e no outro, o desenhar consegue 

que sejam contempladas, e eventualmente incorporadas no projeto, dimensões 

que pareciam periféricas e prescindíveis, assim colaborando numa metodologia 

projetual efetivamente aberta, tão cara às necessidades atuais.

Conduzindo esta perspetiva para o concreto da sala de aula onde acontecem 

os exercícios de observação, explicitámos e defendemos:

› O método pode estar ao serviço de um projeto libertador da “tirania” do obje-

to” e da “tirania” de si próprio. Porque, entre o modelo e a perceção que temos dele, 

podemos introduzir manobras opcionais e por isso de liberdade: podemos escolher 

para onde olhar, ao certo, e selecionar a informação que queremos extrair, e repô-la 

em grafismos de inúmeras expressões diferentes. Se soubermos pensar com isenção 

e proveito, as indicações metódicas, aparentemente cerceadoras da liberdade pes-

soal, podem oferecer sugestões de maneio da informação visual, iluminar hipotéticos 

caminhos de indagação e, assim, corroborar na construção de uma liberdade maior. 

Daqui decorre a hipótese de perspetivar os procedimentos regradores do método 

como - paradoxalmente - libertadores: construindo acessos ao conhecimento, reve-

lando aquilo que antes era obscuro, emancipam o sujeito do objeto, superam o deter-

minismo do estímulo, sobrevoam a escravidão das aparências. 
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› O método, ainda que promovendo o olhar de todo o grupo-turma numa 

determinada direção comum, vai sofrer incontáveis modalidades de “desvio” pro-

vocadas pelas diferentes sensibilidades e níveis de compreensão dos vários sujeitos 

que integram o grupo. E, bem entendido, é o desvio que vai suscitar diálogo e 

reflexividade traduzida numa contínua desconstrução e reconstrução do espaço 

do problema. Tais constatações voltam a aproximar-nos das atuais preocupações 

de um design estratégico que, a respeito da operacionalização das metodologias 

projetuais, propõe que se procure uma via em que o processo ganha centralidade 

ou, se quisermos, em que o próprio método permite reflexividade na ação. Esta-

remos então a refletir a respeito do projeto, no fazer projeto - ação reflexiva à qual 

alguns autores chamam metaprojeto. 

A investigação teórica que desenvolvemos, desde as “Considerações prelimi-

nares” (aparentemente tão distantes das práticas da observação desenhada), até 

ao capítulo “Os Métodos em Ação” (que quisemos tão “colado” a tais práticas 

quanto possível),  insere-se – assim o cremos – nesta outra etapa ou patamar de 

meta-reflexão crítica ou, melhor ainda, de meta-reflexão autocrítica cujo acesso 

tem de ser construído/desconstruído/reconstruído pelo próprio professor-inves-

tigador. Este último acento decorre da convicção (recorrentemente expressa ao 

longo dos vários capítulos) de que não devemos esperar que existam métodos e/

ou modelos ideais de ensino, sendo que a eficiência na sua elaboração e aplicação 

depende, acima de tudo, da habilidade de desempenho do professor.

A componente empírica da investigação, desenvolvida intercaladamente 

com a crítica literária mas abrindo-se a um exterior já não de evidências literárias, 

no qual fomos ao encontro de alunos, de professores e de projetistas profissionais, 

percorreu basicamente os mesmos tópicos de análise.

A quasi-experiência consistiu num desafio lançado ao aluno, levando-o a 

extrapassar, por si mesmo, do exercício de representar-por-observação para o de 

representar-em-abstrato, assim experienciando a potencial circularidade dos dois 

atos. Num tal  movimento, o método viu-se questionado na sua eficácia, como 

elemento mediador. Pudemos constatar, em determinados alunos, uma aplicação 

inteligente das instruções metódicas facultadas e, noutros, uma efetiva transferên-

cia de competências adquiridas no mundo da observação para o da conceptuali-
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zação, facto que trouxe importantes trunfos à nossa investigação. Mas igualmente 

encontrámos, noutros elementos dos mesmos grupos de amostra e de controle, 

interessantes vias alternativas na resolução dos problemas colocados, que não as 

do método em teste. Ao redigirmos as conclusões da componente experimental, 

depois de balancearmos trunfos, vicissitudes e contingências, assumimos que 

seria impróprio extrapolar das constatações positivas verificadas, para a afirmação 

ampla e perentória de que – supostamente – os resultados obtidos seriam, por si 

só e em si mesmos, comprovativos da hipótese da investigação. Mas igualmente 

não lhe seriam contrários ou, sequer, diminutivos da pertinência das questões e 

respostas que o estudo foi construindo, assim corroborando na afirmação que já 

aqui fizemos, algumas linhas atrás: não devemos esperar que existam métodos e/

ou modelos ideais de ensino, sendo que a eficiência na sua elaboração e aplicação 

depende, acima de tudo, da habilidade de desempenho do professor, bem como de 

um importante rol de circunstâncias que envolvem, no seu todo, a ação pedagógi-

ca – com destaque para a circunstância temporal.

A metodologia de entrevista surgiu com o propósito de partilhar algumas 

das inquietações emergentes ao longo da pesquisa teórica com outros professo-

res atualmente ativos na lecionação da disciplina do Desenho em Instituições de 

Ensino Superior de Arquitetura e de Design, em Lisboa. Identificámos, no modo 

como estes docentes perspetivaram os complexos problemas da aprendizagem 

da observação desenhada e no modo como revelaram utilizar o conhecimento 

científico nas dimensões mais imprevistas do terreno, experimentando hipóteses 

e recriando estratégias e recursos, uma sólida fonte de saber (ou, se quisermos, 

um autêntico exercício, também ele, de meta-análise), que pudemos incorporar 

reconhecidamente na investigação em curso. Na verdade, as palavras dos entre-

vistados dinamizaram um rico e consequente sistema de trocas com as ideias 

expressas ao longo do corpo teórico do trabalho. Claramente concluímos que 

o contacto com as múltiplas sensibilidades acerca do mundo que o desenho de 

observação traz à formação de um projetista e a consciência de que ele se traduz 

numa fértil fonte de conhecimento forneceram, a nosso ver, uma autêntica anco-

ragem para a dissertação, na hipótese em teste.
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 No intuito de extrapolar do território do ensino para o da vida profissional, 

adotámos ainda a metodologia de inquérito, instrumentalizada por um questionário 

lançado a designers e arquitetos. Importava-nos agora perceber que memória pes-

soal preservariam, ao certo, os profissionais projetistas, dessa experiência disciplinar 

do desenho de observação: uma memória mais ou menos positiva, mais ou menos 

presente, mais ou menos ativa? – perguntámo-nos então. Uma vez identificadas as 

ideias-chave residentes nas suas respostas, contabilizámo-las e ilustrámos os seus 

impactos relativos por via da construção de seis gráficos de barras. Para além dessa 

contabilização e muito acima dela, pudemos, porém, constatar e assinalar ao leitor 

uma terminante adesão demonstrada pelos inquiridos aos conteúdos do estudo. A 

genuína sensibilidade, a riqueza argumentativa e a acutilância crítica que se despren-

diam dos diferentes testemunhos atestavam, a nosso ver, a relevante marca que a 

experiência  do desenho de observação teria imprimido (nalguns) e continuaria a im-

primir (noutros que ainda hoje a praticam) na sua vida de projetistas – constatação 

que inequivocamente abona a favor da nossa hipótese de investigação.

O conjunto de descobertas que a investigação fez emergir, tanto ao longo da 

parte teórica como da parte empírica, viram-se por nós reunidas numa súmula 

que quisemos sujeitar ao juízo crítico de um painel de especialistas constituído 

em grupo de foco.  Foram concebidos para o efeito um texto sintetizador do 

percurso percorrido – a oferecer aos presentes - bem como um power point in-

cidindo nos principais tópicos da problemática tratada – a projetar no início do 

encontro. Num momento que se quis informal (leia-se: aberto à espontaneidade 

e à imprevisibilidade), as comunicações de uns e de outros foram-se cruzando e 

complementando, assim consumando um progressivo entendimento da temática. 

Assinalámos em posterior Relatório o importante conjunto de tópicos trazidos à 

tona pelos intervenientes, no conteúdo crítico que carrearam à investigação. Uns 

tecendo argumentos de defesa para com o exercício da manualidade no projeto, 

outros destacando a importância de uma aproximação de tipo projetual à apren-

dizagem do desenho, outros ainda apontando o rol de noções fundamentais que 

subjazem à observação desenhada… todos eles se revelaram inequivocamente fa-

voráveis à confirmação da nossa hipótese de investigação.
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Os objetivos definidos para a presente pesquisa inseriram-se claramente, des-

de início, numa perspetiva de autoformação e atualização, no intuito de suplantar 

eventuais formas de conhecimento grosseiras, espontâneas ou rotineiras em que 

todo o professor pode incorrer no exercício a longo prazo da sua profissão. Nessa 

perspetiva, o modo como se veem intimamente articulados, numa mesma refle-

xão, conteúdos e escalas de abordagem que correntemente tendem a surgir disso-

ciados, é que, no nosso entender, pode constituir, na sua originalidade, um aporte 

para o conhecimento. 

Admitimos que as preocupações de autoprogressão pela reflexão crítica e au-

tocrítica, referidas acima, são partilháveis e extensíveis a outrem, levando-nos  a 

supor que a investigação pode trazer contributos formativos (quem sabe se cor-

retivos) de alguma pertinência e impacto a diversos protagonistas que integram a 

vida académica no contexto da formação em design e em arquitetura: professores 

e alunos diretamente envolvidos com a disciplina do desenho, por um lado, e cons-

trutores de modelos de ensino e de planos curriculares no âmbito da formação em 

design e arquitetura, por outro. 

Na direta decorrência da diversidade de metodologias investigativas empre-

gues e do seu efetivo entrosamento pudemos constatar a pertinência da proble-

mática tratada. Na verdade, esta foi ganhando definição e precisão crescentes, à 

medida que desenvolvíamos, antes do mais, o exercício teórico da leitura e da 

escrita. Desse exercício, foi emergindo um progressivo e surpreendente número de 

potenciais tópicos de estudo – já que alguns teriam sido previstos desde início mas 

outros viriam a suscitar descobertas totalmente insuspeitadas. Este estimulante 

efeito de desdobramento de cada questão em muitas outras, associado à própria 

abundância, diversidade e relevância das fontes bibliográficas em revelação, foi-nos 

acalentando um sentido de pertinência da problemática. Acresce dizer que vimos 

fortalecido esse mesmo sentido quando encetámos as metodologias de investiga-

ção ativa: a quasi-experiência, as entrevistas, os inquéritos e, por fim, a avaliação 

das descobertas pelo grupo de foco, traduziram-se num conjunto de argumentos 

concretos, de grande relevância e força para as múltiplas questões levantadas, ma-

tizando-as de novas perspetivas, decerto, sem porém as pôr em causa. Julgamos 

convictamente poder dizer que o contributo dos participantes dessas várias frentes 
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da pesquisa, no seu todo, contribuíram para ampliar o campo das informações 

empíricas que interessam ao domínio da formação em design e arquitetura, em 

geral, e à pedagogia e didática do desenho de observação, em particular.

Pensamos que novos enfoques teóricos poderão ser formulados a partir do 

trabalho realizado, em investigações posteriores. Proporíamos, por exemplo, uma 

visão da mesma problemática fortemente apoiada nas fontes da História do ensi-

no artístico (naturalmente com relevância para as do ensino do desenho e do de-

sign), um domínio assumidamente renegado para segundo plano na presente abor-

dagem. As ideias e as práticas que este trabalho analisou, bem como os múltiplos 

significados que delas se desprendem, só teriam a ganhar mediante um exercício de 

fundamentada ancoragem nas histórias da História, no seu modo próprio de inserir 

figuras, contextos, circunstâncias e modos de pensar e de fazer, numa lógica tem-

poral. Mais concretamente, tratar-se-ia de investigar a fundamentação histórica 

das metodologias do desenho de observação, seguindo os trilhos deixados pela 

tratadística, pelos manuais, pelos planos curriculares de desenho, e por quaisquer 

outras eventuais fontes, desde o passado mais remoto até aos dias de hoje.

Se, pelo contrário, pensarmos em investigações dominantemente interessadas 

na leitura da contemporaneidade mas ainda apostadas no eixo do ensino, ocor-

re-nos a sugestão de dirigir a problemática para o atual contexto da formação em 

design, em Portugal. Num domínio mais restringido no tempo e no espaço, poderia 

ver-se aprofundado o questionamento crítico em torno das metodologias do dese-

nho de observação que os planos curriculares das diversas instituições portuguesas 

fazem aplicar. Colocando a tónica na operacionalização do seu próprio modelo de 

análise, uma tal investigação poderia “afinar” alguns dos indicadores já ensaiados, 

aquando do desenvolvimento de novas quasi-experiências, entrevistas, inquéritos. 

Mapeando o imenso rol de modos de aprender o desenho de observação, poderia 

obter-se uma visão clarificadora do contributo formativo deste desenho junto do 

atual designer português em formação e ensaiar projetá-la num futuro próximo.

Como se terá constatado, o estudo das relações entre o desenho de obser-

vação e o de concepção (ou esquisso conceptual), ocupou um lugar assaz impor-

tante no presente trabalho. Veríamos o maior interesse em renovar, em futuras 

investigações, o banco de imagens já aqui estabelecido em torno de tais relações.  
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Mais importante do que ver aumentados em número e diversidade os exemplos, 

seria sujeitá-los a um critério seletivo e organizativo mais “apertado”. Assim, ao mes-

mo tempo que se procurariam recolher produções gráficas o mais recentes possível, 

num claro propósito de atualização, ensaiar-se-iam obter, de um mesmo produtor, 

testemunhos que permitissem promover um amplo questionamento lado-a-lado 

entre fase de aprendizagem escolar e fase profissional, por um lado, e entre desenho 

de observação e de concepção, por outro. A par deste afunilamento, porém, seria 

interessante proceder a um alargamento, noutro sentido. Expliquemo-nos: neste 

mesmo projeto de atualização e depuração de imagens, passariam a ver-se integra-

dos todos os restantes meios e recursos – para além dos desenhados - de que cada 

um dos projetistas enfocado se serviria na sua atividade projetual: bi e tridimensio-

nais, analógicos e digitais. O diálogo que trocam entre si a observação-do-objeto-

-existente e a invenção-do-objeto-por-existir (diálogo mais audível, nuns casos, mais 

sussurante, noutros…) teria agora lugar numa plataforma conceptual mais alargada. 

No pano de fundo deste novo empreendimento, localizar-se-ia o tema recorrente 

das crises da representação afetas ao projetar – as inevitáveis crises que aconte-

cem em cada mente projetista quando, perante a adoção de novos media, se recicla 

o uso de outros, no seio da dinâmica transformação de nós próprios.
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