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RESUMO 

 

 

Nos meios acadêmicos e profissionais verifica-se cotidianamente a importância do 

Desenho enquanto instrumento fundamentalmente adequado para a reflexão e 

elaboração de intenções projetuais de espaços na formação de um arquiteto; em 

grande parte é por intermédio dele que os estudantes irão adquirir experiências no 

traço, no reconhecimento das formas, no uso de instrumentos de representação e, 

com o auxílio de algumas técnicas, materializá-los. Essa reflexão por intermédio do 

Desenho tem caráter ativo, ou seja, atua de forma decisiva no ato de pensar o 

projeto, agindo conjuntamente com os conceitos verbais, estabelecendo, dessa 

forma, uma síntese que se faz em configuração; não se trata de representar 

passivamente o “percebido” ou o “pensado”, mas, sim, imediatamente um ato de 

pensar o projeto. O desenho de expressão, ou seja, o desenho não normatizado, 

contribui decisivamente para este processo, com fundamental atuação no início do 

curso de Arquitetura e Urbanismo quando os estudantes possuem maior liberdade 

expressiva e, ainda, menor compromisso com as técnicas construtivas. 

 

Este estudo pretende questionar o significado do termo “desenho” no tempo, os 

principais paradigmas de sua manifestação em culturas distintas e dissertar sobre a 

validade desse raciocínio nos dias de hoje. 



 

ABSTRACT 

 

 

It is noticeable in the circle of academics and professionals the importance of 

drawing as a fundamental instrument to reflect and elaborate the intention and 

exploration of space and form of the architect. In a great extend students will acquire 

line drawing experiences through drawing practice by recognizing forms in the use of 

representative instruments, and materializing it with the help of techniques. This 

reflexive thought has an active character which acts in a straight forward manner to 

the way thinking of the project, acting together with verbal concepts, and by this 

means establishing the synthesis done by configuration. It is not a matter of passively 

represent what is “perceived” or thought but yet an immediate act of thinking the 

project. Expression drawing, as a drawing that does not possess norms, greatly 

contributes to this process with its fundamental participation in the early years of the 

Architecture and Urbanism courses when students bring their expressive liberty and 

carry with themselves a lessen commitment to constructive techniques. 

 

This study intends to question the meaning in time for the drawing term by 

expressing its validity on the way of thinking of it nowadays. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Ao serem exploradas as relações entre o desenho e a arquitetura, percebemos uma 

grande interação, uma relação patente de similaridade entre eles. A arquitetura pode 

ser compreendida como uma atividade complexa que exige muitos conhecimentos 

intelectuais e habilidades práticas que se relacionam com a maioria das outras 

manifestações artísticas, com conhecimentos adquiridos pelo pensamento teórico-

abstrato e pela ação concreta do pensamento visual e gráfico. Porém, para concebê-

la e realizá-la, é necessário que haja uma concepção prévia, ou seja, uma 

idealização das tarefas a serem realizadas e, nesse processo, o desenho possibilita 

a organização e permite uma síntese dessas intenções projetuais. Podemos dizer 

que o desenho é o instrumento mais adequado e eficiente para o pensamento 

projetual e a comunicação visual do arquiteto; é por intermédio dele, nas suas várias 

expressões e articulações, que o estudante e futuro arquiteto desenvolverá e 

transmitirá as suas idéias projetuais, suas crenças de caráter lógico e sua 

sensibilidade. O arquiteto pode, no interior dos limites da linguagem, descrevê-las 

verbalmente, mas o desenho, por possuir maior similitude com a coisa representada, 

tem a propriedade de colocar as pessoas em um estado de percepção que lhes 

permite formar uma idéia mais próxima do pretendido. Ampliando esse universo, o 

desenho tem a finalidade de tornar visível o não visível; de revelar um conjunto de 

valores culturais e sociais, uma ideologia da arquitetura. Além de possibilitar a 

concepção, a comunicação e a informação dessas idéias, o desenho é capaz de 

desbloquear o pensamento imediatamente lógico, na medida em que é uma 

linguagem de caráter icônico e está presente de forma ativa desde o inicio do 

processo do projeto até a sua conclusão. 

 

Devido à atual formatação do ensino primário e secundário, que colocou em 

segundo plano a importância das atividades representativas da percepção visual, a 

maioria dos alunos ingressantes em faculdades de Arquitetura e Urbanismo não 

possui experiência significativa anterior de desenho ou de outras manifestações de 

caráter não imediatamente lógico. Na ausência de um “dom inato”, concluem que 

são incapazes de desenvolver habilidades nas representações visuais do 

pensamento não-verbal. Não sabem, ou não percebem que Representação e 
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Percepção caminham de mãos dadas, uma contribuindo com a outra em um 

processo contínuo. Na maioria das vezes essas percepções se apresentam 

limitadas por uma apresentação de relatos verbais ou de desenhos normatizados 

através de representações geométricas. Talvez por terem cursado alguma escola 

técnica preparatória, apenas uma pequena parcela desses ingressantes apresenta 

maior conhecimento em desenho, possuindo algum domínio do traçado. Entretanto, 

a predominância é de alunos que não têm boa formação básica em desenho e, 

muitas vezes, utilizam expressões como “Não tenho jeito para desenho” ou “Não 

nasci com dom para desenhar”, justificando dessa forma seus baixos desempenhos. 

 

Ao ingressarmos no grupo de professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Mackenzie, junto às cadeiras de Expressão no Plano – Desenho I e II, que são 

ministradas em seqüência no 1º e 2º semestres, pudemos notar as inabilidades 

apresentadas pela grande maioria dos alunos na prática desse tipo de desenho e as 

dificuldades perante o desenho de representação. Ao longo de cinco anos pudemos 

observar, durante as aulas e em algumas outras disciplinas que acompanhamos 

como Geometria Descritiva, Teoria da Arquitetura, Representação Gráfica, Projeto 

Arquitetônico, entre outras, que o momento em que os alunos apresentam maior 

dificuldade no aprendizado é justamente quando lhes é solicitado algum tipo de 

reflexão que envolva o traço livre como, por exemplo, na elaboração de croquis e de 

representação de observações, desenhos que envolvem a sensibilidade, e nas 

primeiras idéias enquanto concepção da arquitetura e do desenho urbano. A razão 

pela qual se decidiu elaborar o presente projeto de pesquisa derivou dessas 

constatações e, também, do desejo de contribuir para uma abordagem específica 

sobre o ensino do desenho livre no curso de graduação em arquitetura, apontando 

para uma maior objetividade na elaboração dos exercícios propostos e no 

acompanhamento de sua prática. Criar pressupostos e hipóteses prévias para a 

proposição de exercícios permite maior objetividade de análise do produto elaborado 

bem como produzir conhecimentos sobre os paradigmas que neles são envolvidos. 

Teoria e prática são indissociáveis num processo de pensamento cujo suporte é, em 

sua essência, de natureza não-verbal. 

 

Diferentes tipos de desenhos são utilizados em diferentes etapas do processo do 

projeto, desde os primeiros traçados, os croquis, até os desenhos posteriormente 
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desenvolvidos e detalhados através do desenho técnico. Ainda que posteriormente 

importantes, esses últimos não fazem parte do objeto de estudo deste nosso 

trabalho – em nossa pesquisa nos interessa somente à investigação dos desenhos a 

mão livre em sua etapa inicial, ou seja, enquanto manifestação e desenvolvimento 

de processos perceptivos, bem como o progresso das habilidades representativas e 

de expressão. Portanto, os tipos de desenhos que vão nos guiar neste estudo são 

aqueles elaborados através de exercícios sobre suas qualidades sintáticas enquanto 

instrumento fundamentalmente adequado para a reflexão e elaboração de espaços, 

onde, em grande parte, é quando os alunos irão adquirir experiências no traço, no 

reconhecimento das formas, no uso de instrumentos de representação, na educação 

de seu processo perceptivo, enfim, no domínio da linguagem gráfica. 

 

Nosso Objeto de Estudo, nesse sentido, encontra-se recortado pelos exercícios que 

temos realizado em aulas práticas no curso de arquitetura da FAU-Mackenzie. No 

interior desse limite – importante porque objetiva nossas intenções de pesquisa e 

aplicabilidade de seus resultados – reafirmamos a intenção de testar algumas 

hipóteses que orientam a definição e elaboração de problemas gráficos. A análise 

dos trabalhos produzidos pelos alunos deve reordenar novas proposições, 

estimulando mais intensamente a criação das habilidades para o traçado à mão livre 

para que seja utilizada e constantemente desenvolvida durante todo o curso de 

arquitetura. Para tanto, foi selecionado um número significativo de cada exercício 

executado para ilustrar, de maneira significativa, as questões sobre o desenho aqui 

levantadas. Cabe ressaltar que esses trabalhos são utilizados aqui com a permissão 

de seus autores. 

 

Como apoio orientador e controle associativo, esse material apresentado conterá 

certos exemplos de várias manifestações artísticas, especialmente as gráficas, que 

ilustram mais intensamente os fundamentos pertencentes ao universo do desenho 

que aqui serão contemplados. 

 

O presente trabalho objetiva, portanto, traçar um perfil da utilização do desenho à 

mão livre, de suas possibilidades e do seu significado no ensino atual da arquitetura, 

levando em conta a influência dos aspectos históricos e as suas relações com os 

processos perceptivos e representativos dentro da prática arquitetônica 
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contemporânea. Por intermédio da análise dos trabalhos realizados em sala de aula, 

buscaremos alternativas para o desenvolvimento da percepção e da criatividade e, 

ainda, identificaremos os principais elementos definidores do desenho e as 

principais dificuldades dos estudantes em apreendê-los. 

 

Como conseqüência desse estudo, pretende-se também produzir material didático 

que facilite as estratégias de aprendizado, permitindo a sua incorporação ao Curso 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, qualificando 

ainda mais o projeto pedagógico da instituição. 

 

Enquanto Objeto de Conhecimento questiona-se uma série de teorias elaboradas 

em relação ao desenho enquanto linguagem de natureza singular, caracterizada por 

específicas qualidades sintáticas que lhe são próprias, à luz dos conhecimentos de 

natureza gráfica adquiridos pelo desenvolvimento das habilidades na utilização dos 

seus diversos suportes materiais e conceituais. 

 

A reflexão sobre como são percebidos e utilizados os fundamentos próprios de sua 

natureza produz conhecimentos se levarmos em conta seus impactos hoje, no 

interior de uma sociedade cuja percepção do mundo está contextualizada pela 

crescente urbanização, pelo rápido desenvolvimento industrial e sob a ação de um 

intenso processo de mudanças perceptivas causado pelos veículos de informação 

que contribuem para as características de nossas faculdades sensoriais. 

 

É quando a dinâmica da vida atual atinge tais proporções que acreditamos tornar-se 

indispensável um reexame do pensamento teórico e prático do uso da linguagem do 

desenho visando o seu melhor aproveitamento por parte dos alunos de arquitetura e 

urbanismo. 
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2. PERCEPÇÃO, VISÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

“As coisas são porque as vemos, e o que vemos, e como vemos, 

depende das artes que tenham influído em nós”. (Oscar Wilde, 1891, 

Intentions).  

 

Há uma questão que é sempre intrigante – todas as pessoas vêem as cores como 

são ou existe uma maneira particular de vê-las? Colocada de outra maneira, será 

que uma outra pessoa vê, por exemplo, o mesmo amarelo que eu vejo? Tal 

indagação faz surgir outra questão; se todos nós podemos ver exatamente as 

mesmas cores, porque as pessoas têm, em geral, preferência por algumas delas? 

Por que combinam tonalidades que para mim parecem tão desarmônicas? Não será 

possível que enxerguem uma tonalidade diferente em cada uma das cores ou, pelo 

menos, em algumas delas? Esse pensamento me ocupou durante muito tempo. 

Lembro-me que acreditava que a explicação para esse pensamento pudesse ser 

localizada nos mecanismos da visão, como resultante de alguma má formação no 

sistema ocular ou algum outro tipo de formação fisiológica nesses mecanismos, 

como acontece com os daltônicos, que confundem algumas cores e suas 

tonalidades. Inferia que pudessem até existir mais cores diferentes das que eu 

conhecia, inimagináveis por mim, e, por conseqüência, acreditava que existissem 

outras cores que só eu pudesse ver. Essa maneira de pensar me intrigava, pois é 

quase impossível supor que somente usando a imaginação pudéssemos criar uma 

cor diferente de todas as que já foram vistas anteriormente, ou melhor, pudéssemos 

criar mentalmente uma cor. 

 

Em minha prática acadêmica e profissional utilizo constantemente o desenho como 

expressão e pensamento – já utilizava esse instrumento mesmo antes de ter optado 

pela realização do curso de Graduação em Artes, onde pude aprender e aperfeiçoar 

várias técnicas e utilizar diferentes suportes de representação. Desde então, o 

desenho tem sido para mim uma importante ferramenta para realizar muitos 

projetos, como desenhos artísticos, retratos, criação de estampas em tecidos para 

confecção de roupas, figurinos de teatro, ilustrações para revistas, jornais e livros, 

figuras animadas, desenhos de jóias e desenhos técnicos. 
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Tais produtos, resultados de percepções, de sensibilidade e, principalmente, de 

constante trabalho de experimentação de novas linguagens, poderiam ser tomados 

por outras pessoas como conseqüência de um dom natural existente pessoalmente. 

Por fazer desenhos realistas, acreditava apenas que desenhava exatamente o que 

via e, portanto, não compreendia por que isso não era possível de ser feito por todas 

as pessoas. Deduzia, então, que essa impossibilidade era apenas decorrente de 

uma falta de habilidade manual e que, apesar de verem o mesmo que eu via, 

somente não conseguiam representá-las. Através de nossa prática acadêmica de 

aulas de representações gráficas, agora percebemos que a maioria dos alunos toma 

o desenho como uma tarefa difícil por serem alimentados por esse mesmo tipo de 

pensamento. 

 

Podemos arriscar dizer que, somadas às possíveis influências de “aspectos 

mágicos” herdados do passado, a crença de que é preciso ter um “dom especial” 

para se saber desenhar é corroborada ainda por esse modo de pensar. A indagação 

resultante é o que nos intriga – supondo-se que todos enxergam da mesma maneira, 

por que não são capazes de desenhar tão bem quanto uma outra pessoa? Surgem 

evidências constantes de que isso ocorra porque muitos alunos, além do mais, ainda 

partem da premissa de que desenhar bem resulta em copiar a natureza tal qual ela 

se apresenta à percepção. Entretanto o desenho realista nada mais é do que uma 

possível representação de uma realidade perceptiva particular que, como em outros 

tipos de desenhos, realistas ou não, estarão sempre ligados à maneira de ver do 

sujeito que o realiza. 

 

Entendemos que cada indivíduo vê de uma maneira singular, não apenas as cores 

como também os objetos – isso pode ser estendido a tudo o que existe no mundo 

vivencial, físico ou psicológico, e por esse motivo esse mundo é expresso e 

representado de maneiras diversas. A falta de entendimento dessas interpretações 

está no desconhecimento dos processos da visão, ou seja, em não distinguir a 

imagem retiniana, tanto das atividades neurais como dos processos mentais 

associativos realizados pelo sujeito perceptor. Apesar de pertencerem ao mesmo 

sistema de percepção, essas duas atividades possuem funções distintas, porém 

complementares, onde uma não ocorre sem a outra. Tais aspectos foram 

amplamente estudados por Carlos Alonso (1994) em sua tese de doutorado. 
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Indagar sobre as percepções e suas representações é um assunto complexo, pois 

ele está relacionado a outros canais perceptivos, sensoriais ou lógicos, o que 

determina o seu caráter interdisciplinar. Dessa maneira, as percepções e as 

representações devem ser pesquisadas tanto nas áreas científicas como nas 

manifestações artísticas e nos pensamentos não-verbais. Entretanto, o que vai nos 

guiar nesse estudo será a particularidade da percepção visual e sua expressão e 

pensamento tendo como suporte o desenho à mão livre, ou seja, indagar sobre seus 

procedimentos metodológicos e seus resultados concretos. 

 

Para entender melhor todo esse processo, nos pareceu necessário recorrer à 

psicologia da visão, assunto que será de alguma forma percorrido neste capítulo. 

Antes, porém, se impõe um aprofundamento sobre questões referentes à aptidão 

para o desenho, já que isso implica em vários pressupostos que estão 

correlacionados aos processos perceptivos visuais. 

 

A partir dos resultados obtidos em meus trabalhos particulares de desenho, cujas 

posturas visavam chegar bem próximos ao real, ou seja, faze-los acusar as imagens 

tal qual eram vistas, ouvia que isso era possível por possuir uma habilidade inata, 

uma espécie de um “dom especial”. Acreditava que o resultado de meus desenhos, 

feitos a partir de uma particular observação do mundo concreto, estava exatamente 

de acordo com aquilo que eu via e, por conseqüência, seria natural que todas as 

pessoas pudessem fazer o mesmo. Como isso não ocorria, era induzida a afirmar 

que tal fato era simplesmente decorrente de uma falta de desenvolvimento de uma 

habilidade manual e não porque as pessoas não viam da mesma maneira que eu. 

Não percebia que o ato de ver e a maneira de representar o que era visto estavam 

imbricados, fundidos num mesmo processo. Se todos enxergam da mesma maneira, 

por que uns são capazes de desenhar tão bem enquanto outros não? A crença de 

que é preciso ter um “dom especial” para ter bom desempenho no ato representativo 

através do desenho persiste no imaginário da maioria das pessoas. 

 

Outro aspecto importante, e que está diretamente ligado ao anterior, diz respeito ao 

padrão de avaliação do desenho. Muitos partem do pressuposto que o desenho, 

para ser considerado bem realizado, precisa ser fielmente imitativo da coisa 

observada, ou seja, que uma representação de objetos reais seja uma cópia fiel da 
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natureza, que resulte num desenho “realista”. Nesse sentido, por estarem 

habituados social e culturalmente a relacionar o desenho a esses paradigmas, 

muitas pessoas avaliam que se o desenho não estiver de acordo com estes 

princípios, não serão bem aceitos e, dessa forma, acabam por rejeitá-los. 

 

Podemos observar que a grande maioria dos nossos alunos toma a realização de 

desenhos como uma tarefa muito difícil de ser executada por serem alimentados, 

ainda hoje, pelos mesmos preconceitos enfrentados por mim em toda essa trajetória 

– esta é a razão que me impulsiona a dar continuidade a essas investigações e 

aprofundar os conhecimentos sobre como se dá esse processo. 

 

Vale dizer que devido aos nossos idênticos mecanismos físicos da visão, a princípio 

todos nós temos a mesma capacidade de gerar as mesmas imagens retinianas. 

Entretanto, embora seja possível encontrar características biológicas comuns a 

todos os homens, a percepção não é definitivamente a mesma para todos, e isso é 

acusado nas representações. Os diferentes modos de ver são construídos na 

relação do homem com o seu meio ambiente específico e a partir de seu singular 

repertório construído através de experiências vivenciadas, seja de caráter reflexivo, 

emocional ou fatual. As diferentes potencialidades perceptivas do ser humano 

envolvem a imaginação, a observação, o conhecimento, a capacidade associativa e 

a sensibilidade as quais contribuem para a construção de novos conhecimentos e a 

atribuição de significados e valores.  
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Fig.1. Pintura da autora. Técnica: óleo sobre tela. 

 

Percepção e representação, as diferenciações de qualidades de suportes gráficos, o ato de 
pensar graficamente, a sensibilidade contaminada pelas qualidades visuais... são algumas 

das reflexões elaboradas neste nosso trabalho. 
 

 

Fig.2. Desenho da autora. Técnica: lápis de cor. 



 15 

Antes de prosseguirmos, faz-se necessária uma breve explanação dos mecanismos 

da visão. Não iremos tratar aqui do detalhamento de sua estrutura fisiológica e 

neurológica, mas apontar algumas de suas estruturas que interferem no processo 

perceptivo e no ato de representação possível. 

 

A visão não se dá simplesmente através do que acontece nos olhos, mas através de 

processos interpretativos desencadeados pelo cérebro – é a partir dos olhos que 

recebemos os sinais externos do mundo concreto, porém, são os processos neurais 

que irão trabalhar esses sinais resultando no ato da percepção visual. Portanto, 

consideramos necessário em primeiro lugar entender como ocorre o processo de 

recepção das imagens, para, a partir daí, entender como se dá a interpretação das 

mesmas. 

 

Apesar de sabermos que os olhos não possuem um funcionamento efetivo 

semelhante ao de uma câmara fotográfica, podemos tentar compreender a sua 

estrutura, a partir de uma comparação com o esse mecanismo. Vale dizer que essa 

comparação não é fortuita, já que a sua criação foi baseada no sistema ótico. 

 

À semelhança de uma máquina fotográfica, o olho possui um conjunto de lentes 

responsável pela entrada dos raios luminosos no seu interior e pela projeção de uma 

imagem nítida em sua parte posterior. A quantidade de luz que entra no olho é 

controlada pela pupila, que funciona como o diafragma da máquina fotográfica, ou 

seja, em lugares com muita luz a pupila se fecha e quando estamos em locais 

escuros a pupila dilata para captar mais claridade. Atrás da pupila está localizado o 

cristalino, uma lente transparente e flexível que tem a função de focar a luz para um 

certo ponto da retina. A retina recebe os raios de luz, da mesma forma que o filme 

fotográfico capta uma imagem – dessa maneira é projetada na retina uma imagem 

do mundo concreto. Isso provoca excitação de receptores nela contidos que 

provocam o desencadear de impulsos elétricos que são enviados ao cérebro pelo 

nervo óptico. Porém aqui terminam as semelhanças. Na câmara fotográfica a 

imagem é gravada em cristais sensíveis à luz existentes no filme, enquanto que, na 

retina, a imagem é transformada em minúsculos sinais elétricos que são transmitidos 

ao cérebro através dos nervos óticos. Uma outra diferença entre eles é o modo de 

focalizar. Em uma câmara, a lente se move para trás ou para frente para focalizar a 
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imagem no filme, enquanto que nos olhos, o foco é acompanhado pela mudança de 

forma do próprio cristalino, que é possível graças à flexibilidade do sistema de lentes 

olho humano. O importante aqui é entender que essa imagem retiniana não é 

enviada ao cérebro – ela é transformada num conjunto organizado de impulsos 

elétricos que serão trabalhados neuralmente numa específica área do cérebro 

especializada em receber e trabalhar esses impulsos provindos dos receptores 

oculares. 

 

Steven Pinker, (2005, p.169), psicólogo e cientista cognitivo, no seu livro “Como a 

Mente Funciona”, fala com certa ironia sobre a perfeição da estrutura da visão e o 

seu mecanismo: 

 

{...} Os olhos têm arranjos precisos de materiais incomuns capazes 

de formar uma imagem: uma córnea que focaliza a luz, um cristalino 

que ajusta o foco à profundidade do objeto, uma íris que abre e fecha 

para permitir a entrada da quantidade certa de luz, uma esfera de 

gelatina transparente que mantém a forma do olho, uma retina no 

plano focal do cristalino, músculos que movem os olhos para cima e 

para baixo, de um lado ao outro, para dentro e para fora, bastonetes 

e cones que traduzem a luz em sinais neurais e mais, tudo 

primorosamente moldado e organizado {...} O olho contém tantas 

partes, arranjadas de modo tão preciso, que parece ter sido 

projetado de antemão com o objetivo de manter alguma coisa que 

enxergue. 

 

                                                  pupila     cristalino     retina               diafragma            lente 

 
                                             córnea                                                    lente                película 

 
Fig.3. A máquina fotográfica e o olho humano. 
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Fig.4. Anatomia interna do olho humano e suas ligações com o cérebro. 
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Apesar de toda essa complexa estrutura, a visão é apenas uma extensão do 

cérebro, uma função sensorial na qual os olhos dependem de estímulos 

processados pela luz, e que vão situar o homem em relação ao mundo exterior. A 

visão transforma representações retinianas em descrições mentais. 

 

Dizendo de forma mais sintética, esse processo ocorre da seguinte maneira; o olhar 

mira um objeto, a imagem desse objeto é projetada na retina desencadeando uma 

infinidade de descargas elétricas. Esses impulsos elétricos atingem os neurônios 

que vão selecioná-los e estabelecer relações comparativas para que sejam 

completadas em associações mentais e transformadas em uma “imagem” mental – 

assim se dá a visão. 

 

A imagem mental é produzida, entre outras coisas, pela experiência do ser perceptor 

através de sua memória construída ao longo de sua vivência, ou seja, não é idêntica 

àquela imediatamente produzida nos olhos. Portanto, o mundo que percebemos não 

é o mundo “retiniano”, mas uma “conclusão” do cérebro possível a partir desses 

impulsos elétricos. Nesse sentido arriscamos dizer que o “olhar” é uma atividade dos 

olhos e a “visão” é o procedimento de uma atividade cerebral que resulta, essa sim, 

em percepção. 

 

Se olharmos para um objeto amarelo, obteremos a definição da cor amarelo. Mas a 

interferência das atividades mentais irá definir para cada indivíduo um tipo de 

amarelo diferente, ou seja, cada um de nós terá uma experiência da visão realizada 

pela observação da cor amarelo. Novamente arriscamos afirmar que, 

provavelmente, uma pessoa nunca verá o mesmo amarelo que a outra. Essa visão 

diferenciada das pessoas não é realizada apenas pelos órgãos do olhar (ainda que 

seja possível a partir deles), mas, como já dissemos, é produzida na mente. 

 

Rudolf Arnheim (1986, s/ nº), na Introdução do seu livro sobre percepção visual 

afirma que; 

 
O ato de olhar o mundo provou exigir uma interação entre 

propriedades supridas pelo objeto e a natureza do sujeito que 

observa {...} Longe de ser um registro mecânico de elementos 
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sensórios, a visão prova ser uma apreensão verdadeiramente 

criadora da realidade – imaginativa, inventiva, perspicaz e bela. 

 

Na tentativa de busca de uma significação para os fenômenos que se apresentam 

como a primeira informação diante dos seus olhos, o sujeito fará uma interpretação 

de uma maneira singular, que não provém simplesmente da visão que está tendo do 

objeto, da imagem projetada na retina, que jamais será idêntica ao objeto, mas sim, 

da informação que chega aos seus sentidos, ou seja, do que ele percebe desse 

mesmo objeto. Ele representará muito mais o que já acredita que conhece do objeto 

do que o que vê propriamente, ou seja, tentará buscar com os “olhos” da mente, 

algo que habite esse seu universo interior, no seu repertório, criado exclusivamente 

por ele.  

 

Discorrer sobre a percepção é um assunto complexo, pois se trata de um fenômeno 

que envolve outros canais sensoriais perceptivos – isso determina o seu caráter 

interdisciplinar, devendo ser pesquisado e desenvolvido tanto nas áreas científicas 

como nas manifestações artísticas. Especificamente o que vai nos guiar nesse 

estudo será a percepção visual e o desenho à mão livre enquanto manifestação 

dessa percepção, ou seja, a busca de compreensão sobre o modo de produção 

desse processo e de suas implicações no ato de desenhar.  

 

Geralmente a questão da percepção está ligada à percepção visual. 

Dos nossos órgãos perceptivos, a visão é privilegiada na medida em 

que é um dos nossos receptores sensoriais à distância que 

possibilita gerar maior quantidade de informações sobre o meio 

exterior ao nosso corpo. Assim o visual é eminentemente 

organizativo e seletivo porque organiza o universo perceptivo. 

Indagar sobre o processo de percepção visual significa, portanto, 

tentar compreender uma das partes fundamentais do processo geral 

da percepção. (ALONSO, op. cit., p.1) 

 

O mundo visual captado pelo olho humano precisa ser codificado e decodificado, e é 

esse o trabalho que o cérebro realiza para que possa provocar a percepção. Isso 

implica que, como já dito anteriormente, cada indivíduo vê de uma maneira singular 

não apenas as cores como também os objetos e tudo o mais que está à sua volta no 
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mundo, fisicamente e psicologicamente, e por esse motivo se expressa e representa 

de maneiras diversas. 

 

Acreditamos que a falta de entendimento dessas interpretações por parte dos 

alunos, objeto de nosso estudo, está no desconhecimento desses processos da 

percepção visual, ou seja, em não distinguir a imagem retiniana das atividades 

neurais e dos processos mentais associativos realizados pelo sujeito perceptor. É 

fundamental o entendimento de que o ato perceptivo é necessariamente resultante 

da contribuição das atividades neurais que envolvem o repertório singular do 

indivíduo e não um resultado imediato de um ato do olhar, da projeção de uma 

imagem do mundo exterior no órgão receptor, os olhos. Para o processo de 

percepção e de representação é importante entender que, embora os olhos e o 

cérebro sejam partes complementares desse sistema perceptivo, estamos diante de 

duas atividades com funções distintas. 

 

Para que possamos entender melhor a percepção visual e suas relações com o 

desenho, utilizaremos como fundamentos reflexivos algumas teorias sobre 

percepção em geral elaboradas por estudiosos do assunto. 

 

Charles Sanders Peirce, (1974) filósofo, fundador da Semiótica, em suas 

argumentações sobre o processo perceptivo, ou ainda, sobre como se dá a 

apreensão humana da realidade, nos diz que a relação entre o sujeito e a realidade 

se dá mediada por operações mentais feitas por meio de associações que 

privilegiam qualidades. Tais qualidades estão presentes nos signos através dos 

quais operamos, ou seja, são esses sinais que participam como um “processo de 

mediação”, um signo remetendo sempre a um outro signo, numa cadeia 

interminável. 

 

De acordo com ele, existem três faculdades envolvidas no processo perceptivo: o 

estímulo, o percepto e a capacidade mental de gerar idéias (juízo perceptivo). 

 

A percepção é, portanto, uma função do processo cognitivo, e o que a precede são 

elementos excitantes aos quais denominamos estímulos e sensações. Apesar de 

possuir outros significados, trataremos aqui os estímulos como definido a seguir, 
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retirado do “Vocabulário” de Lalande (1993, p.345); “Ação física que põe em ação as 

reações de um ser vivo. Diz-se mais particularmente dos fenômenos físicos que 

põem em ação os órgãos sensoriais”. E a sensação, que é a primeira etapa do 

processo perceptivo, podemos entender como a transmutação dessa energia e 

codificação de suas várias propriedades, ou como também estabelecido por Lalande 

(op. cit., p.988),  

 

{...} seria o estado bruto e imediato condicionado por uma excitação 

fisiológica suscetível de produzir uma modificação consciente. Em 

outros termos, o que restaria de uma percepção atual se se retirasse 

o que lhe agrega a memória, o hábito, o entendimento, a razão, e se 

se restabelecesse tudo o que dela é eliminado pela abstração, 

especialmente o tom afetivo, o aspecto dinamogênico ou inibitório 

que apresenta. 

 

Peirce denomina “Percepto” a presença do estímulo que os sentidos acusam tal qual 

ele aparece imediatamente no primeiro momento, que é traduzido em forma e de 

acordo com os limites e determinações de nossos sensores – algo sem precedentes, 

ou seja, uma informação totalmente nova que, de imediato, não é passível de 

associação. 

 

A primeira e principal (característica da sensação) é a qualidade rara 

de ver o que está diante dos olhos, como se apresenta, não 

substituído por alguma interpretação {...} é esta a faculdade do artista 

que vê as cores aparentes da natureza como elas realmente são. {...} 

Imaginemos, se quisermos uma consciência onde não existe 

nenhuma mudança. {...} Em suma, qualquer qualidade de sensação, 

simples e positiva, preenche a nossa descrição daquilo que é tal 

como é, absolutamente sem relação com nenhuma outra coisa. 

”Qualidade de sensação” é a verdadeira representante psíquica da 

primeira categoria do imediato em sua imediatidade, do presente em 

sua presentidade. {...}. (PEIRCE, op.cit, p. 23,24) 

 

O julgamento da percepção após ter sido traduzido pelos sentidos, ou seja, a 

primeira informação é sempre uma imagem sem significado, um percepto. Já o juízo 
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perceptivo é o primeiro julgamento que fazemos, é algo do qual temos consciência, 

porém não temos ainda o controle sobre ela, pois é resultado de um processo não 

totalmente consciente. 

 

Peirce conclui então que percepto é uma imagem, ou algo semelhante, e insiste no 

fato; “Essas operações sejam quais forem, se encontram inteiramente fora do nosso 

“controle” e processam-se sem nos consultar” (Peirce, op. cit., p.28). 

 

Cada indivíduo possui, portanto, uma maneira de “ver” o mundo baseada nas suas 

necessidades e em vários outros fatores internos. A partir dessa visão um repertório 

vai sendo criado, um mundo próprio, único e singular e intimamente ligado com a 

sua vivência que se constitui em uma memória informacional, como se fosse um 

banco de dados particular criado mentalmente e de uso exclusivo do seu autor. Esse 

esquema opera por associação de idéias e utiliza-se de qualquer fragmento de 

conhecimento que foi reunido durante toda a vida até o momento, pelo seu criador. 

 

Porém, não se pode esquecer o caráter de instabilidade e mobilidade da imagem 

mental; nada ainda está pronto nesse banco de dados, não há nenhuma imagem 

nítida, definida e perfeitamente visível a qual possamos “copiar”. Ao transcrevermos 

essas impressões óticas, estaremos imprimindo impressões próprias desse nosso 

repertório onde estão armazenadas todas as nossas experiências. Esse aspecto só 

acontece uma única vez em relação a cada objeto, pois ao olharmos para ele uma 

segunda vez, já não o veremos da mesma maneira – inevitavelmente criaremos um 

novo percepto, e assim sucessivamente, conforme formos olhando outras vezes. A 

percepção é ativa e se modifica a cada instante. 

 

Muitos fatores interferem nesse processo cognitivo; é preciso organizar esses 

fragmentos, escolher entre inúmeros elementos que habitam esse universo único e 

particular, e por meio de tentativas, experimentar associá-los a outros. O resultado 

desse processo poderá ser o aguardado ou até mesmo um outro totalmente 

inesperado – em ambos os casos, porém, coerentes com as intenções do seu autor.  

 

Nesse instante, quando todo esse intrincado processo está ocorrendo, a atividade 

do desenho, da representação, participa ativamente atuando concomitantemente 
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como um instrumento ideal para um teste e para viabilizar as idéias que fazem parte 

do ideário de quem o realiza. O desenho constitui, dessa forma, uma síntese de todo 

esse complexo processo onde se pode dizer que, através do pensamento, 

consegue-se verdadeiramente ver pelo desenho. A competência do desenho deve-

se ao fato justamente de propiciar condições para elaborar esses pensamentos. 

 

Portanto, representar graficamente a realidade observada, embora o 

aluno tenha a intenção de concretizar em desenho a realidade do 

objeto, implica na verdade em representar o modo pelo qual ele a vê, 

como esta lhe parece naquele momento. Assim, a questão da 

expressividade está ligada à capacidade do indivíduo ver o mundo. 

Este ver está intimamente relacionado com a vivência do indivíduo. 

Logo, toda a visão de mundo carrega em si uma relação do indivíduo 

com o meio, que é única e singular, o que implica na singularidade 

de todo desenho (GOUVEIA, 1998, p.8, v. I). 

 

Desse modo, a percepção visual é um dos modos possíveis de uma aproximação do 

sujeito com a realidade; centra-se nos sentidos da visão, mas se amplia nos 

envolvendo como um todo. 

 

Para que se obtenha um resultado esperado no desenho, Percepção, Visão e 

Representação devem sempre ocorrer concomitantemente e em harmonia. Assim 

como a Visão, a Representação não ocorre sem a Percepção. Conforme assinala 

Alonso (op.cit.,109): 

 
Perceber e Representar andam de mãos dadas. Representar implica 

uma consciência de linguagem, ou seja, envolve o grau de 

capacidade perceptiva do emissor, de reconhecimento dos limites da 

sintaxe perante o objeto, o seu desempenho e a sua criação no ato 

representativo que supõe o conhecimento das características e 

possibilidades sintáticas do suporte. 
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Fig.5. Desenho esquemático demonstrando como ocorre a comunicação visual. 

 

Neste desenho, elaborado por Munari, podemos entender como ocorre o processo 

de emissão e recepção de uma mensagem visual. Podemos observar que além dos 

obstáculos externos aos quais somos expostos comumente, a mensagem ainda é 

filtrada por mais três fatores internos, o que resultará numa resposta muito 
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particularizada de cada indivíduo. Munari (op. cit., p.90,91) exemplifica cada um 

desses fatores. O ruído como; 

 

Por exemplo, um sinal vermelho num ambiente que seja 

predominantemente uma luz vermelha ficará quase anulado; ou 

então, um sinal de trânsito de cores banais, misturar-se-á com elas 

desaparecendo nessa uniformidade.  

 

E prossegue com os filtros internos, começando pelos sensoriais:  

 

Exemplo: um daltônico que não vê certas cores e assim, as 

mensagens, baseadas exclusivamente na linguagem cromática, são 

alteradas, quando não anuladas. Outro filtro, podemos defini-lo como 

operativo, dependente das características psicofisiológicas 

construtivas do receptor. Exemplo: é evidente que uma criança de 

três anos analisará uma determinada mensagem de maneira muito 

diferente de um indivíduo mais maduro.  

 

E, por fim, o terceiro filtro, o cultural, ou seja, aquele que só permite passar 

elementos que reconhecemos como pertencentes ao nosso universo cultural.  

 

Exemplo; muitos ocidentais não reconhecem a música oriental como 

música, porque não corresponde às suas normas culturais; para eles, 

a música “deve ser” a que sempre conheceram desde criança e não 

outra coisa. 

 

A partir desses intrincadas relações, entendemos a percepção visual como um modo 

particular de ver, de filtrar informações, em que estão sempre em jogo a intenção, a 

ordenação e a associação. Nesse sentido, durante o processo dessas 

manifestações ocorre também automaticamente um outro processo, o processo de 

seleção. Vemos principalmente aquilo que queremos ver, ou seja, o que escolhemos 

ver, uma vez que a seletividade representa um princípio ordenador da própria 

percepção. 
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Segundo Fayga Ostrower (1977, p.12), a percepção que chega ao nosso consciente 

de modo articulado, em formas organizadas, abrange o ser intelectual, pois “a 

percepção é a elaboração mental das sensações”, e a sensibilidade, que “em si é 

patrimônio de todos os seres humanos”, é a porta de entrada das sensações. 

 

Essa sensibilidade, porém, precisa ser estimulada, e para o aprimoramento do 

desenho é necessário direcionar e desenvolver a sensibilidade do olhar visando a 

elaboração de um juízo perceptivo por parte do desenhista para despertar a 

percepção e as suas possibilidades de representação. Partimos do pressuposto que 

isso é possível de ser alcançado através da prática de exercícios como, por 

exemplo, os demonstrados por Alonso, em sua tese acima citada e que estamos 

desenvolvendo e aprimorando atualmente em sala de aula. 

 

{...} Sensações e associações despertam a memória das nossas 

experiências sensíveis e culturais, individuais e coletivas, de modo 

que toda a nossa vivência passada e conservada na memória seja 

acionada. Na realidade é necessário despertar aqueles valores ou 

juízos perceptivos a que já nos referimos, compreender uma 

interação entre passado e presente, entre as sensações de ontem e 

de hoje, mais a reflexão sobre elas para compará-las e perceber-lhes 

os pontos de convergência e/ou divergência. Essa recepção supõe o 

repertório do receptor e sua atuação reflexiva sobre as próprias 

experiências ambientais. (FERRARA, 2002, p.24) 

 

Elaborações mentais são estimuladas pelo desenho. A sua prática contribui muito 

para o desenvolvimento da percepção, e nossa mente programadora, conforme o 

raciocínio de Pilker busca em toda a dimensão do cérebro sinais generalizados a 

respeito da forma de como este desenho deve aparecer. 

 

Um ser inteligente não pode tratar cada objeto que vê como uma 

entidade única, diferente de tudo o mais no universo. Precisa situar 

os objetos em categorias, para poder aplicar ao objeto que tiver 

diante de si o conhecimento que adquiriu arduamente a respeito de 

objetos semelhantes, encontrados no passado. Pilker (2005, op.cit., 

p.64) 



 27 

Para conseguir ver melhor e conseqüentemente desenhar algo que temos em 

mente, ou seja, expressar algo que imaginamos, é necessário percorrer um 

processo intencional, ou seja, um processo onde imaginar significa criar, dar 

existência a alguma coisa. Essa operação requer uma intenção, a intenção de "ver 

além”, visualizar o que o olhar não vê. Vale observar que existe uma diferença entre 

imaginação e criação. De acordo com Gouveia, (op.cit. p.70), “A primeira está 

centrada na capacidade do indivíduo em formar imagens mentais, a segunda na 

capacidade deste mesmo indivíduo em trabalhá-la de forma original”. 

 

Assim como cada um de nós vive em seu mundo, escolhe o que quer ser, fazer, 

vestir, comer, baseado em suas percepções de mundo, no momento em que 

desenhamos, passamos por um processo semelhante, escolhemos o que queremos 

ver e consequentemente o que iremos representar. 

 

O olhar é gerado por uma intencionalidade, o que significa para o homem apreender 

a imagem e decodificá-la segundo seu repertório contido na memória. Segundo 

Arnheim,(op.cit., p.33): 

 

Ao olhar um objeto, tratamos de alcançá-lo. Com um dedo invisível, 

percorremos o espaço que nos rodeia, nos dirigimos aos lugares 

distantes onde se encontram as coisas, as tocamos, as sentimos, 

examinamos suas superfícies, seguimos seus contornos, exploramos 

sua textura. Essa é uma tarefa eminentemente ativa, e por ela os 

antigos pensadores analisaram o olhar. 

 

Quando desenhamos somos obrigados a ter uma percepção diferente do ambiente 

em que vivemos, de suas relações, de seus valores, pois a percepção habitual, 

automatizada, transforma-se em percepção atenta, indagadora e analítica. Temos 

que ter um olhar mais apurado, demorado e crítico e assim, ao observar melhor, 

selecionar, associar, comparar, enfim, perceber melhor, confirmamos que a 

percepção é uma função do pensamento e não simplesmente um ato de olhar. 
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Desse modo, cabe aqui a apresentação de exemplos de associações realizadas por 

“modos diferentes de ver” que se encontram em dois livros publicados 

recentemente. O primeiro é de autoria de um engenheiro e o segundo, de um 

médico especializado em cirurgia em parceria com um mestre em química e doutor 

em ciências. 

 

O engenheiro Augusto Carlos de Vasconcelos, que sempre se dedicou ao 

estudo de estruturas, associa criações construídas pela natureza, dos reinos 

animal, vegetal e mineral, com estruturas construídas pelas mãos humanas. Ele 

apresenta seu livro “Estruturas da natureza” da seguinte forma:  

 

Este livro tem a finalidade de chamar a atenção, tanto de 

engenheiros como de biólogos, e até mesmo leigos, para muitas 

coisas que passam por nós no dia-a-dia sem que tenhamos 

concentrado nossas atenções nas maravilhas da Natureza. O 

engenheiro contempla uma paisagem cheia de rochas curiosas, 

árvores imensas, animais de uma variedade quase infinita, e nada 

percebe. Não percebe porque não se detém: não tem tempo para 

isso e não nota qualquer relação entre o que vê e o que lhe meteram 

na cabeça durante o curso universitário. O mesmo acontece com o 

biólogo ou com qualquer outro profissional. Nós só vemos o que 

conhecemos. 

 

Já o livro do médico Gilson Barreto e do professor de química, Marcelo de Oliveira, 

“A arte secreta de Michelangelo”, aponta para a existência de desenhos de órgãos 

do corpo humano em quase toda a obra do artista. Para eles, o código de 

Michelangelo é muito claro e preciso quando denuncia as peças anatômicas. Porém, 

Barreto, (2004, revista.cremepe.org.br) em uma entrevista sobre o assunto, nos diz: 

 

É evidente que um conhecimento prévio de anatomia é essencial 

para a identificação das peças. Algumas peças são desenhadas 

exatamente como se apresentam no corpo humano, já outras 

possuem um teor artístico mais intenso, mas todas são precisas e, 
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assim que realmente as entendemos, elas tornam-se claras e não há 

dúvida quanto à intenção de Michelangelo. {...} alguma dificuldade 

pode ser encontrada para quem não está habituado com anatomia. 

{...}. A quem tiver dificuldade na identificação das peças sugiro que 

tente analisá-las junto com alguém que tenha conhecimento 

anatômico mais profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Comparação entre o fechamento de uma Dionaea e um aparelho usado em juntas de 
dilatação de pontes. 

 

 

  

 

Fig.7. Mecanismo de captura da “vênus caça-moscas”, e analogia com a armadilha para 
castores. 
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Uma das várias associações feita por eles foi na cena mais famosa das pinturas do 

teto da Capela Sistina, na qual Deus estende o dedo a Adão. A forma ao fundo, que 

delimita o espaço dos querubins que rodeiam o Criador, representaria um corte do 

crânio. 

 

 

Fig.8. Acima, detalhe da pintura de Michelangelo. ”A criação de Adão” e abaixo, foto 
anatômica – corte sagital do crânio. 

 

 

Nossas emoções e conhecimentos interferem nas formas de ver e despertam 

diferentes olhares sobre a realidade. Cada indivíduo lê e interpreta os materiais de 

formas diferentes, ou seja, cada indivíduo fará uma leitura conforme a sua visão. 
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Fig.9. Detalhe de pintura de Michelangelo. ”A criação de Eva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10. Desenhos de segmento trifurcado de árvore brônquica e da vista lateral do pulmão 

esquerdo. 
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Depois de aclarados os diferentes modos de ver, e por hipótese, eliminadas as 

crenças iniciais que dificultariam a atividade do desenho, o problema se concentraria 

no que consideramos então em um outro aspecto impeditivo para a sua prática; a 

inabilidade manual, ou, como estamos acostumamos ouvir, não ter “mão para o 

desenho”. Entretanto, todos esses aspectos estão interligados.  

 

Ninguém é capaz de ver a realidade sem interferências pessoais e nesses termos, 

portanto, o que vemos não é imediatamente confiável. Se a visão que temos do 

universo além de ser pessoal, é parcial, como poderíamos representá-lo 

perfeitamente? Considerando-se que não vemos da mesma forma que os outros, 

fica complexo realizar uma comparação entre o que cada pessoa realmente vê e a 

correspondente representação gráfica realizada. Quanto a isso, Peirce (op. cit., p. 

39) observa:  

 

Quando se abre a possibilidade de controlar o processo de cognição? 

Certamente não antes que o percepto se forme. Mesmo depois, 

parece-me que existe uma operação que é quase incontrolável. Julgar 

o que é que a pessoa percebe. 

 

O desenho nada mais é do que a representação de uma realidade particularmente 

construída que jamais será idêntica ao objeto – todos os tipos de desenho, realistas 

ou não, estarão marcados pela maneira de ver do sujeito, ou seja, a representação 

acusa mais um modo de ver do que imediatamente o próprio objeto. Ter 

“consciência da representação” significa, antes de tudo, perceber esse algo baseado 

em uma escala de valores de várias ordens. 

 

Para Peirce (1977, p.61), representar é:  

 

{...} estar em lugar de, isto é estar numa relação com o outro que, 

para certos propósitos, é considerado por alguma mente como se 

fosse o outro. Assim, {...} um diagrama, uma descrição, um conceito, 

uma premissa, um testemunho, todos representam alguma coisa, de 

diferentes modos, para mentes que o consideram sobre esse 

aspecto. 
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Quanto ao desenho “realista”, como procura ser o desenho de observação, mesmo 

que tenha a intenção de ser reconhecido como a representação de um determinado 

objeto por se aproximar de suas características físicas, ainda assim estará sujeito a 

não se parecer com o objeto físico representado. 

 

Conforme assinala Fayga Ostrower (1983, p.309), “{...} a arte não copia a natureza. 

Isto seria impossível. Os próprios termos da linguagem não o permitiriam”. E 

exemplifica: 

 

{...} Vamos supor um artista imitativo, que se proponha desenhar a 

folha de uma árvore. Ao delimitar a plenitude do ser da folha no 

universo natural à faixa de percepções, conhecimentos e emoções 

do artista, ele já começa a abstrair. Buscando a réplica visual da 

folha, o artista novamente abstrai, vendo-se obrigado a transformar a 

matéria concreta em elementos abstratos. Traduzindo o organismo 

vivo da folha em termos formais, o artista inventa linhas para 

representar o que na natureza seria a bainha da folha, ou suas 

nervuras, ou sua haste, ou planos diferentes no espaço, assim como 

inventa certas relações de cores para descrever o calor e a luz solar, 

a clorofila na química da vida, as horas e os tempos do dia. 

 

E mais adiante conclui: 

 

Queira o artista ou não, quaisquer que sejam as formas produzidas 

por ele resultarão necessariamente num processo de distanciamento 

da natureza. Nesse sentido, ao formar, ao dar forma à imagem, o 

artista é obrigado a deformar. Por necessidade, substituirá as formas 

existentes na natureza e seus contextos por outras “formas 

humanas” por assim dizer. (OSTROWER,1983, p.311).  

 

Perceber a realidade é pensar acerca dessa mesma realidade e adquirir condições 

para expor uma nova realidade, e a competência do desenho está em estimular 

elaborações mentais que resultem na criação dessas condições. 

 

Cecília Almeida Salles (1998, p.90) conceitua a percepção por meio da colocação: 
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{...} como uma atividade criadora da mente humana, que no ato da 

apreensão de um fenômeno já o interpreta segundo uma perspectiva 

de características exclusivas e não idêntica ao objeto observado. 

 

A percepção é também a apreensão ativa e criativa das estruturas que compõem o 

objeto. Não há mudança no objeto, mas na maneira de perceber esse mesmo 

objeto. É com essa dinâmica do pensamento que somos capazes de modificar e 

propor novas realidades. 

 
Desenvolvendo essas características da percepção, Alonso (op. cit. p.1), analisa 

essa relação entre o ser perceptivo, o objeto percebido e a sua representação: 

 
Desenhar é perceber as possibilidades de representação do objeto a 

partir da interação com o universo de informações do sujeito. O 

conhecimento emana da interação sujeito/objeto. Cada pessoa 

percebe o mundo concreto de maneiras distintas, pois este perceber 

depende de uma trama complexa de fatores que vai desde as 

características fisiológicas de nossos órgãos dos sentidos até 

determinadas situações sociais e culturais do sujeito e do objeto. 

Assim, a percepção não é um fenômeno determinado, não é um 

marco biológico, ainda que seja possível detectar características 

biológicas comuns a todos os homens. 

 

Para Peirce (1977, p. 239), nada chega ao intelecto sem antes ter passado pelos 

sentidos e pelo processo perceptivo; só percebemos através de uma associação a 

partir daquilo que conhecemos. 

 
Os elementos de todo conceito entram no pensamento lógico através 

dos portões da percepção e dele saem pelos portões da ação 

utilitária; e tudo aquilo que não puder exibir seu passaporte em 

ambos os portões deve ser aprendido pela razão como elemento não 

autorizado. 

 

Em outras palavras, só reconhecemos iconicamente aquilo que vemos e só 

conseguimos representar aquilo que conhecemos, o que resulta em uma complexa 

trama entre o perceber e o pensar. Para conseguirmos ver um objeto precisamos 
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entendê-lo, o que significa identificá-lo, nomeá-lo, interpretá-lo como alguma coisa 

que faça parte do nosso universo. Contudo, se nenhuma dessas informações 

ocorrer, não conseguimos ver todas as outras configurações possíveis porque não 

somos capazes de imaginar aqueles objetos improváveis. Temos o hábito de ver “o 

que é” ao invés de ver “como é”. 

 

Fayga Ostrower (1977, p. 33, 34) ressalta que esse fenômeno ocorre porque nos 

movemos no contexto de uma linguagem simbólica que nós mesmos criamos. 

 
A materialidade não é, portanto, um fato meramente físico mesmo 

quando sua matéria o é. {...} para o homem as materialidades se 

colocam num plano simbólico visto que as ordenações possíveis se 

inserem modos de comunicação. {...} Nessas ordenações a 

existência da matéria é percebida num sentido novo, como 

realização de potencialidades latentes. Trata-se de potencialidades 

da matéria bem como de potencialidades nossas, pois na forma a ser 

dada configura-se todo um relacionamento nosso com os meios e 

conosco mesmo. 

 

É comum recebermos como resposta de alunos, quando questionados sobre seus 

futuros projetos, expressões tais como: “Já sei como será o meu desenho, ele está 

pronto em minha cabeça, só falta passar para o papel”. Podemos dizer que esse tipo 

de situação ocorre por acreditar que já possuem as imagens desses projetos prontas 

no seu universo mental e que, por essa razão, estarão aptos a representá-las 

quando for necessário. Entretanto, essas imagens são criadas e mantidas de forma 

mutável e cada vez que tentamos visualiza-las, sofrem modificações. Estamos 

diante apenas de uma possível estrutura, de uma imagem borrada, com formas 

indefinidas. 

 

Embora os processos de percepção sejam processos mentais, a 

forma representa um dado de ordem sensorial a ser diretamente 

apreendido. Esse dado não pode ser abstraído, nem substituído por 

definições ou descrições. Evidentemente todos nós podemos 

imaginar formas, mas não há como avalia-las sem que se tornem 

fatos físicos, sensoriais. {...} o fazer é imprescindível, pois sempre há 
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uma diferença entre aquilo que é imaginado e o fato concreto que se 

produz quando essa alguma coisa é realizada. (OSTROWER, 1983, 

p.44) 

 

A primeira informação que chega aos sentidos, um ato percepto, será sempre uma 

imagem sem significado; ao contrário deste, o juízo perceptivo carrega em si 

possíveis significados elaborados, elementos já interpretados. Neste sentido, as 

configurações poderão assumir formas diversas que dependem de vários fatores 

conceituais e materiais. Portanto, concordando com Fayga; acreditamos que o 

problema se encontra no fato do observador não distinguir diferenças entre o 

percepto e o juízo perceptivo. Ditos de outra forma reduzem a imagem visual a algo 

que já está pronto na retina, ignorando todo o processo cognitivo e colocando o 

órgão visual como o único órgão sensório de informação. 

 

Para encerrarmos este capítulo, queremos ressaltar que durante o processo do 

desenho, a dificuldade inicial é compreender que Percepção e Representação, 

apesar de nem sempre estarem em concordância, são intimamente interligadas, 

andam de “mãos dadas”, pertencentes a um processo único. 

 

A Percepção visual é uma capacidade que é ou pode ser desenvolvida por qualquer 

indivíduo que possua os órgãos da visão no seu estado perfeito, mas para que isso 

aconteça, é preciso exercitar uma maneira ver. Visando a representação em um 

suporte físico estático, essa “maneira de ver” não acontece facilmente, 

principalmente pelas características do período em que estamos vivendo, onde 

imagens rápidas são veiculadas pelos meios de comunicação em massa, 

dificultando nossa capacidade de decodificá-las em suas particularidades. Por 

intermédio de nossos órgãos visuais recebemos a cada instante uma série dos mais 

variados estímulos, os quais temos que organizar cognitivamente o melhor e mais 

rapidamente possível. A visão, como resultado de um processo mental, torna-se um 

ato mais complexo que o simples fato de olhar, que é ato de fazer presente na retina 

imagens rapidamente projetadas. “Ver” define uma qualidade da percepção. 

 

A Representação que estamos aqui privilegiando é aquela que se faz por meio da 

técnica do desenho, possível a qualquer indivíduo através de treino de uma maneira 
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de ver e pelo desenvolvimento de uma capacidade no manejo das qualidades físicas 

de um suporte de representação. Não se trata, pois, de privilégio de alguns 

especialistas dotados, mas de uma possibilidade que todas as pessoas possuem no 

desenvolvimento de suas sensibilidades, de suas potencialidades de observação, de 

intelecção e potencialidades do desenvolvimento de habilidades perante os suportes 

de linguagens visuais. 

 

Podemos dizer que o talento para o desenho está em conseguir organizar esses 

estímulos sensoriais externos que recebemos a cada segundo conjuntamente com 

os estímulos intuitivos internos, de uma maneira ordenada. Precisamos estar atentos 

e saber como e para onde direcionar o olhar. E assim como é necessário tempo e 

treino para amadurecer qualquer tipo de habilidade, seja ela de origem física ou 

intelectual, este tipo de atividade também requer o mesmo tipo de atenção. 

 

Percebe-se com o olhar, ordena-se com a visão, constrói-se com o 

desenho. O olhar dirige-se às coisas, a visão interpreta objetos, o 

desenho qualifica a interpretação e a representa, e mais, constrói e 

imagina novas formas de ver o objeto. (Perrone, 1993, p.5) 

 

 

 

Fig.11. Escher. Um dos desenhos de estudo para obra ”Olho”, (1946). 
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3. APTIDÃO PARA O DESENHO À MÃO LIVRE 

 

 

O propósito desta parte do trabalho é propor uma breve abordagem da questão da 

aptidão para o desenho a mão livre, pois além de considerarmos um dos maiores 

impeditivos para que o estudante sinta-se estimulado a expressar-se graficamente, 

este é um problema freqüentemente enfrentado por nós, professores, nas salas de 

aula. No início do curso de Arquitetura e Urbanismo, logo no primeiro contato que 

temos com os alunos, é comum ouvirmos comentários sobre não conseguirem 

“desenhar direito” por não terem “o dom para o desenho”. É um assunto muito 

discutido por teóricos e por profissionais das representações gráficas. Alguns 

sugerem algumas fórmulas na tentativa de superar o problema, porém não nos 

parecem muito eficazes já que podemos observar que este é um fato recorrente. 

 

A capacidade para o desenho sempre foi considerada difícil de ser adquirida e 

quase sempre recebe o fardo de ser uma habilidade incomum. Esta crença nos 

acompanha há muito tempo e é difícil pressupor como teve inicio e por que é levada 

tão à sério até os dias de hoje. 

 

Mesmo entre professores de arquitetura e de arte revela-se a crença de que 

desenhar bem depende de uma capacidade inata. Esta forma de pensar é intrigante, 

pois observamos que o desenho é o resultado de muito trabalho, disciplina e 

elaboração. Muitos artistas são tidos ainda hoje como pessoas dotadas de um 

talento raro, um dom divino para desenhar, e grande parte dos alunos, por serem 

alimentados por este pensamento, sentem-se mais seguros ao utilizarem 

instrumentos de precisão em desenhos codificados e normatizados em lugar do 

desenho livre, já que neles se trabalha com a segurança do raciocínio lógico e pouca 

habilidade na sua execução. 

 

Não temos a pretensão de explicar como essa crença foi estabelecida, nem 

tampouco decifrá-la, já que se trata de um princípio abstrato envolto por muito 

sincretismo e que exigiria conhecimentos complexos com características 

multidisciplinares. Queremos constatar apenas que ela existe há muito tempo e, a 

partir dessa realidade e por meio da exposição de teorias já elaboradas, tentaremos 
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desmistificá-la visando alguns dos seus desdobramentos no tempo, desde suas 

prováveis origens até os dias de hoje, tendo em foco a capacidade para o desenho. 

Como a maioria dessas teorias refere-se diretamente à arte, achamos conveniente 

estabelecer nesse enfoque uma ampliação do nosso entendimento a respeito de 

suas inter-relações. Nossa estratégia de reflexão é fazer associações de idéias já 

elaboradas para, a partir dessas associações, elaborarmos um argumento próprio à 

luz das experiências da produção de desenhos elaboradas pelos alunos durante o 

processo de “perceber e aprender fazendo”. 

 

A arte, por ser continuamente pensada em teorias diversas, não nos permite defini-la 

em um único conceito. Entretanto, num sentido mais abrangente e prático, ela pode 

ser entendida como um conjunto de procedimentos que utilizamos para realizar 

artefatos culturais nos quais aplicamos nossos conhecimentos, nossas percepções e 

nossas habilidades com a intenção de expressá-los e de desenvolvê-los. Sabemos 

também que a arte não é uma atividade gratuita e supérflua, mas que participa 

profundamente da vida humana como uma necessidade. A arte é uma produção 

social e, desta forma, está inserida dentro de um contexto histórico-cultural. Desde 

as origens pré-históricas o homem possui o desejo de expressar suas percepções, 

aprender com as linguagens que ele próprio cria, imprimindo, por conseguinte, as 

marcas do seu tempo. Para concebê-la é preciso ter-se um método e uma técnica 

sem os quais não seríamos capazes de expressar nossas idéias. 

 

Ao serem exploradas as relações entre a arte e a arquitetura, percebemos uma 

significativa aproximação profícua entre elas. A arquitetura, por ser uma disciplina 

que possui características de ser técnica e arte ao mesmo tempo, pode ser 

compreendida como uma atividade complexa que exige muitos conhecimentos 

teóricos, técnicos, culturais e desempenhos práticos que se relacionam com a 

maioria das outras manifestações artísticas. Entretanto, como enfatizado através de 

estudos dos pensamentos historicamente construídos sobre a arquitetura, em alguns 

períodos a arte e a técnica foram vistas separadamente, e em outros, entrelaçadas, 

e dessa forma, a cada período histórico, devido aos seus conhecimentos e valores, 

foram atribuídos novos conceitos a cada uma delas. 
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Silke Kapp, num texto sobre Arquitetura Moderna para a Revista de Filosofia 

Kriterion (1992, p.90), nos fala sobre a transformação inevitável do conceito de 

arquitetura, baseado na sua origem etimológica: 

 

{...} e entendendo archê como uma origem ou um princípio 

ordenador que permeia toda a sociedade, fica claro que a união de 

téchne e archê queria dizer mais do que a simples construção 

segundo leis: ela expressa antes o desejo de uma arte capaz de 

deixar que os princípios fundamentais que regem o mundo humano 

num determinado momento da história se tornem presença 

concreta, conformada à matéria. A pertinência dessa interpretação 

se revela nos estudos daqueles teóricos que ultrapassam o limitado 

ponto de vista de condicionantes técnicos e programáticos, e 

desdobram o tema sob o prisma da reciprocidade entre a visão que 

os homens têm do mundo e sua concreção nos construtos 

arquitetônicos que realizam. 

 

Entre várias definições de arquitetura, por intrigante e provocativa de reflexões, a de 

Lúcio Costa (1995, p.608) aponta para paradigmas que nos interessa neste trabalho. 

 

Arquitetura é antes de tudo construção, mas, construção concebida 

com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para 

determinada finalidade e visando a determinada intenção. E nesse 

processo fundamental de ordenar e expressar-se, ela se revela 

igualmente arte plástica, porquanto nos inumeráveis problemas com 

que se defronta o arquiteto desde a germinação do projeto até a 

conclusão efetiva da obra, há sempre, para cada caso específico, 

certa margem final de opção entre os limites - máximo e mínimo - 

determinados pelo cálculo, preconizados pela técnica, 

condicionados pelo meio, reclamados pela função ou impostos pelo 

programa, - cabendo então ao sentimento individual do arquiteto, no 

que ele tem de artista, portanto, escolher na escala dos valores 

contidos entre dois valores extremos, a forma plástica apropriada a 

cada pormenor em função da unidade última da obra idealizada. 

{...} A intenção plástica que semelhante escolha subentende é 

precisamente o que distingue a arquitetura da simples construção. 
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Apesar de a arquitetura ser uma arte utilitária, onde os valores funcionais de uso são 

incisivos, não é necessário se ater apenas às circunstâncias dessa qualidade. Com 

os recursos do desenho, ao tentar resolvê-la, utilizando-se de técnicas de 

construção adicionados à estética, é possível enriquecê-la. Nesse sentido, o fazer 

arquitetônico aflora um ato de criação de formas, de dimensões, de proporções, de 

volumes e espaços que são criados a partir de um processo que expõe suas 

possibilidades plásticas. O edifício estará condicionado pelas intenções plásticas do 

arquiteto pela simples escolha do material que será utilizado na sua obra. Por meio 

das texturas, das cores que serão utilizadas, ele comunica o sentido que quer dar a 

sua obra e, assim, concretiza sua expressão e criatividade. 

 

Assim como o artista cria novos universos perceptivos, o arquiteto cria artisticamente 

novos cenários no mundo para os homens viverem e conviverem. Entretanto, existe 

uma grande diferença entre essas duas atividades; por possuir uma finalidade 

utilitária, a construção arquitetônica não pode ser “fluida” como a obra de arte. É 

evidente o intuito de que a arquitetura, assim como as artes, está a serviço das 

necessidades dos homens, porém a expressividade do arquiteto estará sempre 

vinculada às essas diversas necessidades e proposição de novas qualidades 

vivenciais. Dito de outra forma, a criação na arquitetura difere das artes plásticas por 

possuir uma ligação direta com um compromisso singular e a responsabilidade da 

ação vivencial de suas obras, pois os homens irão habitá-las, ou seja, viver 

corporeamente sob os seus tetos e espaços, ao passo que esta mesma obrigação 

não ocorre com as artes plásticas que são totalmente livres de qualquer 

compromisso advindos dessa natureza. Porém, apesar dessa grande diferença entre 

elas, a arte torna-se imprescindível para o arquiteto. Para conceber e elaborar a 

arquitetura de uma maneira plena é preciso que o arquiteto seja um artista-arquiteto. 

Vale dizer que nem tudo que a arquitetura produz é arte, pois isso depende da visão 

que o arquiteto tem do mundo e da capacidade de entendê-lo, expressá-lo e 

modificá-lo como um todo. 

 

Ao concebermos a arquitetura como uma atividade muito mais do que simples 

construção, ou seja, admitindo que arquitetura seja também arte, seguiremos com 

uma série de considerações sobre o fazer artístico, elaboradas por filósofos, 

arquitetos, críticos de arte entre outros teóricos e artistas. Baseados em conceitos 
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como talento, dom, criatividade, sensibilidade, intuição, enfim, potencialidades 

consideradas fundamentais para a prática do desenho, ao longo desse trabalho, 

como foi dito anteriormente, tentaremos colaborar com algum esclarecimento sobre 

o sincretismo que envolve todo o tema sobre a aptidão para essa prática.  

 

Ernst Fischer, (1959, p. 14), filósofo, poeta, jornalista e escritor no seu livro “A 

Necessidade da Arte” adotado por algumas escolas de Ensino Médio até pouco 

tempo atrás, ao mesmo tempo em que relata que o trabalho para o artista é um 

processo altamente consciente e racional, alerta tratar-se de: 

 

{...} um processo ao fim do qual resulta a obra de arte como 

realidade dominada, e não – de modo algum – um estado de 

inspiração embriagante. {...} Para conseguir ser um artista, é 

necessário dominar, controlar e transformar a experiência em 

memória, a memória em expressão, a matéria em forma. 

 

Mais adiante, conclui o seguinte:  

 

É verdade que a função essencial da arte para uma classe destinada 

a transformar o mundo não é a de fazer mágica e sim a de esclarecer 

e incitar à ação: mas é igualmente verdade que um resíduo mágico 

na arte não pode ser inteiramente eliminado, de vez que sem este 

resíduo provindo de sua natureza original a arte deixa de ser arte. 

Em todas as suas formas de desenvolvimento, na dignidade e na 

comicidade, na persuasão e na exageração, na significação e no 

absurdo, na fantasia e na realidade, a arte tem sempre um pouco a 

ver com a magia. A arte é necessária para que o homem se torne 

capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é 

necessária em virtude da magia que lhe é inerente. (op.cit., p.20). 

 

Sabemos que a arte sempre está condicionada pelo seu tempo, que representa a 

humanidade numa determinada época e que, portanto, transmite a maneira como os 

homens vivem e pensam inseridos no seu meio ambiente; ou seja, os artistas, num 

determinado tempo e lugar, se expressam de acordo com os aspectos que estão 

disponíveis à sua volta, sejam eles de origem conceitual, material ou espiritual. 



 43 

Desde os tempos mais remotos, os conhecimentos artísticos eram transmitidos pela 

tradição, situação esta, que perdurou desde o período Paleolítico, quando foram 

descobertos os primeiros grafismos nas cavernas dos homens pré-históricos, até o 

Renascimento. Estes desenhos tinham como tema, cenas cotidianas e a caça de 

animais, e segundo Dulce Osinski (2001, p.11): 

 

O artista era considerado um feiticeiro, por ter o poder de materializar 

animais que demandavam esforços e grandes dificuldades no 

processo de apreensão. A figura de um artista que é ao mesmo 

tempo curandeiro, sacerdote e mágico ainda subsiste em culturas 

vivas, como a dos esquimós, aborígines, ameríndios e mesmo em 

alguns grupos africanos, o que, junto com as evidências colhidas por 

arqueólogos confirma tal hipótese levantada para o homem 

paleolítico.  

 

Mesmo se levarmos em conta os eventuais intercâmbios ocorridos entre as 

civilizações, e ainda, mesmo considerando que a própria arte supere várias 

limitações desse tipo, existem entre elas várias características distintas, fato que 

auxiliou de forma decisiva na identificação dessas mesmas épocas. Entretanto 

muitas crenças sobre suas origens sobrenaturais coincidem e permanecem no 

tempo. 

 

Fischer, (op.cit., p.17, 18) coloca esta questão da seguinte maneira: 

 

Como acontece com a evolução do próprio mundo, a história da 

humanidade não é apenas uma contraditória descontinuidade, mas 

também uma continuidade. Coisas antigas, aparentemente há muito 

esquecidas, são preservadas dentro de nós, continuam a agir dentro 

de nós - freqüentemente sem que as percebamos - e de repente vêm 

a superfície e começam a nos falar {...}. Em diferentes períodos, 

dependendo da situação social e das necessidades das classes em 

ascensão ou em declínio, diversas coisas que permaneciam latentes 

ou eram dadas como perdidas são trazidas à luz do dia e despertam 

para uma nova vida.  
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Ainda hoje, diante do imenso distanciamento da realidade pré-histórica, e embora a 

ciência e a tecnologia moderna tenham alterado radicalmente o nosso ambiente 

físico, espiritualmente continuamos herdeiros de muitos valores estruturados em 

outros tempos e ainda carregamos no nosso inconsciente traços e necessidades 

que ainda obedecem a determinados hábitos herdados de nossos ancestrais. 

 

Seja ao imprimir a marca de suas mãos nas paredes, ou ao traçar imagens 

semelhantes aos animais, os homens pré-históricos acreditavam que ao reproduzir 

um segundo elemento semelhante ao primeiro, captando sua imagem da maneira 

mais realística possível, estariam realmente possuindo-os, ou seja, a imagem 

reencarnava ao que representava, e assim, neste tornar semelhante, acreditavam 

estar adquirindo o poder sobre os objetos, a semelhança tinha que ser o mais real 

possível para poder surtir esse efeito, e era aí que encontravam qualquer coisa de 

mágico.  

 

Esta função do duplicado, presente na obra de arte nas origens, 

permaneceu muito viva: ainda no Egito, os verdadeiros alimentos ou 

móveis necessários à vida póstuma do morto, eram substituídos pelo 

seu desenho na parede do túmulo. HUYGHE (1986, p. 50). 

 

 

Entretanto, não iremos nos aprofundar nos significados relacionados a esses 

grafismos, dos significados mágicos que lhes atribuíam, com função ritual, quer 

mística, religiosa ou social e que perduraram até os nossos dias. Com o passar do 

tempo, o papel mágico da arte foi cedendo progressivamente, porém, 

 

 

A passagem da arte mágica à arte religiosa não mudará nada; não 

fará senão enriquecer esta noção inicial. A imagem “sagrada” 

também não se contenta com representar o divino, participa dele, 

contém-no. HUYGHE (op.cit., p. 89). 
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Fig.12. Pré-História. Paleolítico. Impressão de mão na gruta de Pech-Merle, França. 

 

 

 

Fig.13. Impressão de mãos em Castilho, Espanha. 

 

As impressões positivas e negativas de mãos teriam sugerido o uso da cor, são algumas 
das imagens mais antigas que se encontram nas paredes das grutas. O homem pela 

primeira vez, assinala a sua tomada de posse do mundo. 
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Depois de um longo período, somente por volta do ano de 1400 na Itália, com o 

início do Renascimento, a utilização do desenho para o registro do estudo de novas 

técnicas, entre elas, a anatomia do corpo humano e a descoberta da perspectiva 

proporcionaram um avanço significativo nas artes.  

 

O artista passa a ser considerado um intelectual, um ser versátil, que além de 

dominar as técnicas do desenho em várias áreas, domina consideravelmente os 

assuntos científicos e que, segundo Dulce Osinski (op. cit., p.29): “É desse contexto 

que surgiu a idéia do gênio, um ser notadamente individual, dotado de um dom 

divino e com força criativa inata”.  

 

Os gênios do Renascimento assumiram a genialidade que lhes foi atribuída. Tinham 

consciência de que com seus feitos, seriam capazes de provocar mudanças  

grandiosas na história da ciência e da arte, pois, ao contrário da época medieval, 

designada por eles de “Idade das Trevas”, agora tudo tinha que ser explicado a 

partir da razão e não somente pela fé.  

 

A representação realista da natureza manifestada anteriormente em outros períodos 

da história da arte, assume então o caráter científico e metodológico e passa a 

dominar a expressão artística. O homem torna-se o principal objeto de seus estudos 

e com isso, há um interesse especial na descoberta do funcionamento do corpo 

humano, o que os leva à retomar a prática de dissecação de corpos. Entre os 

artistas que se utilizaram deste método, estão Michelangelo, Rafael, Dürer, entre 

outros. Leonardo da Vinci foi o artista que mais se destacou entre eles e nos deixou 

uma vasta obra desenhada. Esses estudos além de possuírem um caráter precioso 

do ponto de vista artístico, demonstram como o desenho constitui um indispensável 

instrumento de pesquisa, de registro de conhecimento e de meio para criar e 

projetar. Da Vinci se dedicou ainda a diversos campos de estudo que contribuíram 

decisivamente para o avanço de muitas outras ciências. “Sem o desenho como 

suporte de uma reflexão cognoscitiva projetual, não teria sido possível o milagre da 

engenharia de Leonardo Da Vinci”, citado por Sérgio Lós, no prefácio do livro “Ver 

pelo Desenho” Massironi (1982, p.10). 
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Desenhos de Leonardo da Vinci. 
 

 

 
Fig. 14. Estudos das proporções do homem. Demonstração do desenho geométrico do 

corpo humano, baseada em Vitrúvio. Veneza, Accademia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.15. Estudos do crânio humano.                        Fig.16. Estudos de feto no útero, a parede 

uterina e a placenta, com mecânica e 
óptica. 
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O pintor e arquiteto italiano Giorgio Vasari, pode ser considerado o primeiro 

historiador de arte por sua obra, “As Vidas” dos Pintores, Escultores e Arquitetos, 

(primeira edição data de 1500) na qual afirma ter sido Deus quem enviou 

Michelangelo a Terra para que se tivesse conhecimento pleno da perfeição, uma vez 

que as suas obras eram simplesmente perfeitas. Nessa mesma época, como um dos 

fundadores da Academia de Desenho de Florença, criada em 1562, determina os 

regulamentos onde cita os artistas: 

 

{...} como chefes destas nobilíssimas artes, {...} e por eles tendo se 

tornado ilustres na cidade de Florença, admitindo terem recebido tão 

grande dom de Deus, e reconhecendo, em parte, a sua Majestade 

em tantos benefícios, os artífices do desenho {...}. PEVSNER, (2005, 

p.397) 

 

Vasari tem como objetivo a unificação das artes pelo desenho. O artista, aquele que 

tem o dom do engenho, dado por Deus, expressa idéias pelas mãos. 

Etimologicamente, a palavra engenho é de origem latina e significa “talento, gênio, 

invenção, inspiração”. De engenho, origina-se também engenheiro. Inspirado por 

Deus, o gênio-artista é aquele que tem o dom do engenho do desenho. 

 
Desenhos de Michelangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.17.  Estudo de mãos. 
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Fig.18. Michelangelo. Estudo para a “Criação de Adão”, uma das imagens que compõe a 
Capela Sistina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19. Michelangelo. Estudo para “A Ressurreição”. 
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Podemos encontrar ainda, alguns séculos mais tarde, referências sobre esse 

mesmo tema, quando Van Gogh (1986, carta n° 184) em resposta a uma carta ao 

seu irmão Theo, que lhe sugeria ser pintor, escreve: 

 

 

[...] quando você falou que eu deveria virar pintor, achei impraticável 

e nem quis escutar. O que me tirou as dúvidas foi a leitura de um 

livro que esclarecia a perspectiva, o Guide to the ABC of Drawing, de 

Cassange; e uma semana depois desenhei uma cozinha com fogão, 

cadeira, mesa e janela – tudo no seu lugar, sobre as suas próprias 

pernas – quando antes conseguir dar uma noção de profundidade e 

acertar a perspectiva correta num desenho era para mim, um ato de 

bruxaria ou do mais puro acaso. 

 

 

Desenhos de Vincent Van Gogh. 

 
 

 

 

 

  

Figs. 20 e 21. Esboços em carta, “Marguerite Gachet” ao piano, e “Quarto de Vincent em 

Arles”,1888. 
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Fig.22. Van Gogh ”Noite Estrelada”. Saint-Rémy, 1889. Desenho à caneta nanquim. 
 
 
 

 

Fig.23 Van Gogh. ”Retrato do carteiro Joseph Roulin”, 1888. Desenho à caneta nanquim. 
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Ana Paula Gouvêa (op.cit, p.7) observa esse fato em sua pesquisa sobre o assunto: 
 

Historicamente o desenho foi mais bem compreendido e conceituado 

como uma linguagem intuitiva, mais do que reflexiva. Assim, é difícil 

defini-lo como expressão dos dois tipos de pensamento, ao mesmo 

tempo, intuitivo e reflexivo, e daí todas as dificuldades em 

problematizá-lo. 

 

Ora, intuição é um tema também muito complexo e que possui várias teorias, Fayga 

Ostrower (1986, p.57) a define, assim como a percepção, como um modo de 

conhecimento utilizado em certas ordenações íntimas em busca de significados, 

porém conclui: 

 

{...} Mas, ao notar as coisas, há um modo de captar que nem sempre 

vem ao consciente de forma direta. Ocorre numa espécie de 

introspecção que ultrapassa os níveis comuns de percepção, tanto 

assim que o intuir pode dar-se a nível pré-consciente ou 

subconsciente. 

 

Já Arnheim (1996) na Introdução do seu livro sobre arte e percepção visual, observa 

que a mente funciona como um todo; “Toda percepção é também pensamento, todo 

raciocínio é também intuição, toda observação é também invenção”. Nesse 

processo, todas essas potencialidades mentais do indivíduo ocorrem 

concomitantemente e em um perfeito equilíbrio num esforço grandioso para alcançar 

o seu objetivo final. E completa:  

 

Não se pode considerar o trabalho do artista como uma atividade 

independente, misteriosamente inspirada do alto, sem relação e sem 

possibilidades de relacionar-se com outras atividades humanas. Pelo 

contrário, reconhecemos como elevada a observação que leva à 

criação da grande arte como um produto da atividade visual mais 

humilde e mais comum, baseada na vida diária. 

 

Em pesquisa sobre o tema da percepção Carlos Alonso (op.cit.; p. 108) demonstrou 

esse problema: 
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Há certa crença geral de que a facilidade de desenhar provém de um 

dom de nascença através do qual alguns nascem com “mão para 

desenhar”: o desenho é representação, revela percepções, trabalha 

com características de uma linguagem que deve estar intimamente 

amarrada às características de seu suporte e, portanto, é gerado por 

trabalho e não produto de uma ‘inspiração’. Produzir idéias não é 

obra de um estado de espírito. As idéias são trabalhadas: no 

desenho, é preciso observar, discriminar, selecionar, imitar, 

relacionar, perceber enfim. Desenhar é expor uma qualidade 

repertorial, é fazer efervescer vivamente a memória informacional. 

 

A partir dessas afirmações podemos concluir que para representar algo por meio do 

desenho é necessário que ocorra, em primeiro lugar, um esforço mental para 

compor e desenvolver as idéias e, então, expressá-las de uma forma harmoniosa e 

coerente. Nesse sentido podemos afirmar que o dom do desenho está no pensar e 

não em representar o desenho. Realmente, o desenho não é só representação, mas 

principalmente uma forma de pensar, indagar e recriar espaços e percepções. È 

nesse momento que ocorrem concomitantemente todas as principais funções 

mentais do indivíduo como, o raciocínio, a memória, a reflexão, a criatividade, a 

intuição e o entendimento da linguagem. Através de conexões complexas de 

estímulos externos e internos, reflexivos e intuitivos vão sendo criadas formas que 

vão surgindo e sendo materializadas aos poucos, por meio de um determinado 

suporte material de representação. O pensamento e o registro gráfico ocorrem 

simultaneamente, aquele não existe antes deste. Eles andam juntos, se 

contaminam, ou seja, se unem num mesmo processo de linguagem para se tornar 

uma coisa maior que a sua configuração imediata; daí seu resultado se tornar 

inteligível e possibilitar a informação. 

 

René Huyghe (op.cit., p. 27,28) comenta que o artista depende de três fatores 

fundamentais para realizar a sua obra, o mental, o visual e o manual, que ora se 

reforçam, ora se opõem e de que ela assegura o equilíbrio final: 

 

1. O mental está na origem; é feito de intenções lúcidas e voluntárias 

como também de impulsões experimentadas e assumidas.{...} Mas 

abrange também todo o mundo confuso de aspirações, tendências 
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que se agitam na alma do artista e que procuram construir uma 

equivalência visível numa imagem. 

2. É então que o visual intervém: {...} Ora, contrariamente ao que se 

pensaria o homem não vislumbra mais do que aquilo que já conhece 

aquilo que aprendeu a ver. Basta seguir a formação do desenho por 

uma criança para notar que inventa muito mais do que imita e olha, 

sobretudo, como fazem os outros. Da mesma maneira, o artista, por 

grande que seja, parte daquilo que já foi inventado antes dele, mas 

acrescentar-lhe-á o mais importante, segundo o poder do seu 

gênio.{...} 

3. Mas o visual não seria possível sem o concurso do manual, que o 

transpõe para a matéria. Não só a mão tem uma educação, uma 

prática, movimentos técnicos historicamente determinados de que 

não poderia privar-se, mas depende, na sua ação, da matéria com 

que lida. {...} 

 

O domínio do desenho não depende apenas de habilidade manual, nem de 

conhecimento de técnicas, depende primeiramente de um pensamento e um olhar 

diferenciados. Para poder ver de uma maneira adequada para desenhar, é 

necessário pensar de uma maneira adequada, diferente do modo utilizado no dia-a-

dia. Para desenhar precisamos treinar a mente, os olhos, e as mãos.  

 

Ao nosso entender, o mais importante para o aprendizado do desenho não se trata 

de possuir um talento inato, mas sim de ativar e desenvolver a sensibilidade 

individual dos alunos para que tenham condições de reagir de maneira adequada 

aos estímulos externos e internos que recebem. E ainda, proporcionar condições 

que os estimule a exercitar a visão para que consigam discernir dentro do mundo 

das imagens o que lhes interessa ver realmente como futuros arquitetos, 

incentivando o seu modo de expressão, ou seja, dar-lhes o instrumental necessário 

para conseguirem criar, ver além do visível e assim materializar suas idéias. Sobre a 

sensibilidade, Fayga Ostrower (op.cit, p.12) comenta: 

 

Inata ou até mesmo inerente à constituição do homem, a 

sensibilidade não é peculiar somente a artistas ou alguns poucos 

privilegiados. Em si, ela é patrimônio de todos os seres humanos. 
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Ainda que em diferentes graus ou talvez em áreas sensíveis 

diferentes, todo ser humano que nasce, nasce com um potencial de 

sensibilidade. 

 

E sobre os processos de criação, ela afirma que: “O homem cria não apenas porque 

quer ou porque gosta, e sim porque precisa” e prossegue dizendo que esses 

processos ocorrem no âmbito da intuição: 

 

{...} “Embora integrem, toda experiência possível ao indivíduo, 

também a racional, trata-se de processos essencialmente intuitivos”. 

{...} Intuitivos, esses processos se tornam conscientes na medida em 

que são expressos, isto é, na medida em que lhe damos uma forma. 

(OSTROWER, op.cit., p.10) 

 

Steven Pinker (op.cit., p.34), nos seus estudos sobre a mente humana, constrói uma 

"teoria computacional” da mente sob a perspectiva de duas teorias, a seleção natural 

darwiniana e a computacional. Entretanto, procurando demonstrar que o cérebro 

humano se comporta de um modo similar aos computadores, afirma que: 

“Pensamento é computação, {...}, mas isso não significa que o computador é uma 

boa metáfora para a mente”. Ele dá prosseguimento ao assunto, utilizando-se da 

psicologia evolucionista para explicar os processos mentais, partindo de premissas 

como: 

 

A mente é um conjunto de módulos, mas estes não são cubículos 

encapsulados ou fatias circunscritas da superfície do cérebro. A 

organização de nossos módulos mentais provém de nosso programa 

genético, mas isso não quer dizer que existe um gene para cada 

característica ou que o aprendizado é menos importante do que 

julgávamos. A mente é uma adaptação desenvolvida pela seleção 

natural, mas isso não significa que tudo o que pensamos, sentimos e 

fazemos é biologicamente adaptativo. Evoluímos de macacos, mas 

isso não quer dizer que nossa mente é igual à deles.  

 

Como ocorre com os sistemas computacionais onde os componentes são caixas 

pretas que realizam suas funções como se o fizessem por arte mágica, em relação à 
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mente, segundo ele, isto não é menos verdadeiro. “Parece-nos que a faculdade de 

refletir sobre o mundo não tem igual em outras faculdades para as quais está 

dotada”. Isso nos faria vítimas de uma ilusão: que a nossa própria psicologia provém 

de alguma força divina, uma essência misteriosa ou um princípio todo-poderoso, diz 

o autor, e acrescenta: “Na mente não existe mais nada, exceto atividade neural”. 

 

Ainda segundo ele, (op.cit, p.74) o fato das pessoas basearem a maior parte dos 

seus atos na fé, acreditando em forças sobrenaturais que as guiam, sejam elas 

deuses, anjos ou superstições, teria a ver com a necessidade da nossa mente 

encontrar alguma maneira simplificada que lhe permita aceitar as contradições e 

dificuldades que o mundo lhe apresenta. E ainda, a falta de clareza na explicação 

desses fenômenos, também contribuiria para o seu fortalecimento. 

 

Há o temor de que, se você reconhecer que as pessoas nascem com 

alguma coisa, isso implique que algumas pessoas têm mais do que 

outras e, portanto, se abra a porta para desigualdade política e 

opressão.  

{...} O abismo entre o que se pode ser medido por um físico e o que 

pode causar o comportamento é a razão por que precisamos atribuir 

crenças e desejos às pessoas.  

Crenças e desejos são ferramentas explicativas de nossa psicologia 

intuitiva, e a psicologia intuitiva ainda é a mais útil e mais complexa 

ciência do comportamento que existe. 

 

Estamos acostumados no nosso dia-a-dia a tirarmos conclusões sobre o 

comportamento cotidiano das pessoas e de tudo o mais que acontece no mundo, 

baseados no que acreditamos a respeito deles e de nós mesmos, de uma maneira 

intuitiva, ou seja, utilizamos as nossas percepções sensoriais, para chegar a 

determinadas suposições. Para Pinker, (op.cit., p.75) seria a autoridade do nosso 

“bom senso” atuando  na psicologia intuitiva. 

 

{...} Isso não significa que a psicologia intuitiva das crenças e desejos 

seja ela própria uma ciência, mas indica que a psicologia científica 

terá de explicar de que maneira um pedaço de matéria que é um ser 



 57 

humano pode ter crenças e desejos e como as crenças e os desejos 

funcionam tão bem. 

 

O psicólogo afirma que tudo isso não é outra coisa além do produto da nossa própria 

mente adaptando-se às circunstâncias que precisa enfrentar, mas que não existem 

fora dela. Equipara o cérebro humano a um computador, ao explicar como se 

produzem no córtex os processos da visão, da audição e do movimento. O autor 

demonstra que expressões tais como a fé, a organização política e ainda, incluindo 

as que são consideradas as mais elevadas faculdades do cérebro tais como a arte, 

a filosofia, a linguagem, a religião, têm a ver unicamente com a forma pela qual a 

mente trata de manter a sobrevivência do homem como espécie e como indivíduo, 

depois de um processo de seleção natural ao longo de milhares de anos. 

 

Sobre como o processo de seleção natural explicaria o gênio, ele comenta em tom 

irônico:  

Todos somos criativos {...}  Mas os gênios criativos distinguem-se 

não só por suas obras extraordinárias mas também por seu modo 

extraordinário de trabalhar; não se supõe que eles pensem como 

você e eu. Eles irrompem em cena como prodígios, enfants terribles, 

jovens rebeldes. {...} Trabalham quando bate a inspiração e fervilham 

com insight enquanto o resto de nós caminha com passos de bebê 

{...}. Põem de lado um problema e o deixam incubando no 

subconsciente; então, sem aviso uma luz se acende e uma solução 

totalmente formada se apresenta. 

 

E mais adiante prossegue clarificando o seu pensamento: 

 

Infelizmente descobriram que o gênio criativo está mais para Saliere 

do que para Amadeus. {...} 

Os gênios são laboriosíssimos. O gênio típico labuta arduamente por 

no mínimo dez anos antes de dar alguma contribuição de valor 

permanente. (Mozart compôs sinfonias aos oito anos, mas elas não 

eram realmente boas: sua primeira obra-prima surgiu no décimo 

segundo ano de sua carreira.) Durante o aprendizado, os gênios 

mergulham em suas área de atuação, absorvem dezenas de 
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milhares de problemas e de soluções, e assim nenhum desafio é 

completamente novo e eles podem recorrer a um vasto repertório de 

padrões e estratégias {...} Os intervalos que passam afastados de um 

problema são úteis não porque fermentam o inconsciente, mas 

porque eles estão exaustos e precisam de descanso. 

 

Para finalmente concluir: 

 

Os gênios, obviamente, também podem ter recebido quatro ases na 

cartada genética. Mas eles não são anomalias com mentes 

totalmente diferentes das nossas ou diferentes de qualquer coisa que 

podemos imaginar evoluindo em uma espécie que sempre viveu de 

sua inteligência. O gênio cria boas idéias; é para isso que serve 

nossa mente adaptada, combinatória. (PINKER, op.cit., p.381,382). 

 

Mesmo considerando que exista certa aptidão inata para realização da prática do 

desenho, o desenvolvimento dessa potencialidade depende de inúmeros fatores 

ligados às nossas condições de vida, à história pessoal e não à nossa bagagem 

genética. O seu aprimoramento advém de estímulos que recebemos do ambiente 

em que vivemos, da família, dos amigos, da escola que freqüentamos, ou seja, 

desde uma educação apropriada até o acesso às informações. No nosso entender, 

esse é o processo pelo qual a nossa percepção vai sendo treinada e aperfeiçoada e 

assim, por meio dela vamos criando o nosso repertório mental, onde iremos buscar 

e encontrar o material essencial para as nossas criações mentais e realizações 

artísticas. 

 

Muitos artistas são tidos ainda hoje como pessoas dotadas de um talento raro, um 

dom divino para desenhar. Nosso intuito, entretanto, é participar com aqueles que, 

em sentido contrário e por meio de estudos e pesquisas, criam novos métodos de 

ensino para o desenvolvimento da percepção e da prática do desenho, que atuam 

na superação das dificuldades de aprendizado por parte dos alunos, sobretudo para 

aqueles que, como futuros arquitetos, encontrarão nele o instrumento adequado 

para o desenvolvimento de projetos e configurações espaciais. 
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O homem elabora seu potencial criador através do trabalho. É uma 

experiência vital. Nela o homem encontra sua humanidade ao 

realizar tarefas essenciais à vida humana e essencialmente 

humanas. A criação se desdobra no trabalho porquanto este traz em 

si a necessidade que gera as possíveis soluções criativas. Nem na 

arte existiria criatividade se não pudéssemos encarar o fazer artístico 

como trabalho, como um fazer intencional produtivo e necessário que 

amplia em nós a capacidade de viver. Retirando à arte o caráter de 

trabalho, ela é reduzida a algo de supérfluo, enfeite talvez, porém 

prescindível à existência humana. (OSTROWER, 1977, p.31). 

 

O propósito desse trabalho é buscar um ensino fundamentado numa metodologia de 

desenho nas teorias da percepção e da representação da imagem, estruturando o 

conhecimento, de forma que se possa conduzir o aluno a perceber, conhecer, 

avaliar e intervir no espaço por meio do desenho. Dessa maneira, a aptidão manual 

será uma conseqüência e assim como é necessário tempo e treino para amadurecer 

qualquer tipo de habilidade seja ela de origem física ou intelectual, este tipo de 

atividade também irá requerer o mesmo tipo de atenção, e então aí se encontrará o 

talento. 

 

A mágica está no que a arte é capaz de fazer conosco, se 

soubermos entende-la e senti-la, ou seja, interpretá-la. 

(BARBOSA,1997, p.91). 

 

Ao nosso entender, a magia da arte não está no poder do indivíduo no ato de 

concebê-la, mas sim, no olhar do fruidor. Na introdução do livro do poeta Rainer 

Maria Rilke sobre o escultor Rodin, (1995, p.16), Daniela Caldas cita que o poeta 

Rilke para falar das transformações provocadas no olhar a partir da fruição da obra 

do artista e da contribuição deste contato na construção de outras formas de ver e 

estar no mundo, reflete sobre a necessidade “de uma educação do olhar que nos 

motive a prestar mais atenção ao que nos cerca e que nos aproxime das entrelinhas 

da realidade”. De acordo com ela,(op. cit., p.15), 

 

Rodin nos dirá que quando não percebermos a Beleza, a falha é de nossos 

olhos e não dela. Devemos transformar o nosso olhar para recuperar o 
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encanto, o espanto e a maravilha de ver o belo onde menos o esperamos. O 

artista consegue atuar neste sentido, pois aceita o desafio e trazendo tudo à 

superfície aparente da pedra, ou da palavra, põe todas as coisas como que 

em meio a um furacão, transferindo-as de seu lugar habitual para um plano 

onde poderemos vê-las desde outros ângulos, desde outros sentidos. A 

beleza é o que converte a obra de arte naquilo que, “perturbando” nossa 

visão, torna-a capaz de uma percepção mais íntima e intensa da realidade 

em seu aparecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.24. Escher. Dois estudos preliminares para a litografia “Mãos Desenhando”, 1948. 

 

Estamos habituados a ver representações tridimensionais em um plano bidimensional, 

Escher em alguns dos seus desenhos mescla a representação de objetos nas duas 

dimensões. Ele brinca com o nosso olhar por meio de composições complexas. O desenho 

constrói a ilusão. 
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Fig.25. Rodin. Dois estudos para a escultura “O Pensador”. 

 

 

Fig.26. Rodin. “O Pensador”, escultura em bronze 1880. 

 

Rodin desenhou ao longo de toda a vida, entretanto, no âmbito de sua obra, o desenho foi 

utilizado mais como um exercício, como anotações das idéias que lhe ocorriam durante as 

sessões de trabalho. 
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4. ASPECTOS DO DESENHO Á MÃO LIVRE 

 

4.1. AS ORIGENS DO DESENHO 

Uma breve análise sobre as origens do desenho permite melhor compreende-lo no 

seu sentido histórico bem como formular uma possível gênese de seus paradigmas 

singulares. Abordaremos somente contextos que consideramos significativos para 

esse intuito, as referências interpretativas de suas funções e os primeiros passos de 

sua evolução considerando alguns registros encontrados e conservados. 

Entendemos que essas fontes “primárias” geram uma rica quantidade de 

informações para um melhor entendimento de seus propósitos enquanto valores 

históricos e manifestações perceptivas através dos tempos. Nesse sentido, 

acreditamos que um estudo alicerçado numa ordem seqüencial de acontecimentos 

possa colaborar com uma melhor compreensão e avaliação dos seus paradigmas 

manifestos que, confrontados com os que conhecemos hoje, possam ter afetados 

nossas habilidades perceptivas, e seus possíveis desdobramentos no tempo, 

imprimindo contribuições e conseqüências na contemporaneidade. 

 

Acompanhando a história das civilizações pode-se afirmar, a partir de vários estudos 

realizados sobre o desenho, que a sua origem na pré-história deu-se especialmente 

pela necessidade da existência de um sistema de comunicação entre os indivíduos. 

É bem provável que, no princípio, não houvesse uma linguagem verbal definida 

entre eles; o homem primitivo se comunicava por meio de gestos, sinais e signos 

visuais e, provavelmente, o desenho tenha sido a primeira forma de comunicação 

gráfica estabelecida entre eles, surgindo um princípio de comunicação simbólica 

plasmada por instintos sensíveis da percepção. 

 

Enquanto um sistema organizado de geração, ordenamento e interpretação da 

informação, prática e intento de comunicação através de sinais gráficos, podemos 

afirmar que entendemos essas manifestações como início do que chamamos hoje 

de linguagem: e o desenho, cujos recursos físicos utilizados para a sua 

materialização são de ordem essencialmente visual, será entendido aqui como o 

elemento principal dessa linguagem não-verbal. 
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Observamos que o desejo do homem de se comunicar por imagens esteve sempre 

presente em épocas distintas. Seus registros mais antigos foram realizados por meio 

de uma linguagem visual. Trabalhando com o material disponível na época, corantes 

sobre pedra, o homem deixou sua marca no interior das cavernas. 

 

Os registros mais antigos dos quais tínhamos notícia até bem pouco tempo atrás, 

eram as célebres pinturas rupestres de Lascaux, na França, e de Altamira, na 

Espanha, descobertas recentemente, com uma antigüidade de 20 mil e 17 mil anos 

respectivamente. Esses grafismos eram feitos com o auxílio de uma pedra afiada 

para riscar a superfície das paredes de uma caverna e tinham como tema o registro 

de caçadas de animais e cenas da vida cotidiana. Atualmente já está em evidência 

que as pinturas parietais mais antigas encontradas são as que estão nas cavernas 

de Chauvet na França com quase o dobro da idade das imagens conhecidas dessas 

primeiras cavernas citadas anteriormente. Elas foram encontradas em 1994 por 

espeleólogos franceses que, desde então, passaram a estudar o processo criativo 

dos artistas e suas habilidades técnicas. Durante décadas os estudiosos defendiam 

a tese de que a arte havia evoluído lentamente, com passos bem vagarosos, desde 

os desenhos mais simples até às representações expressivas e naturalistas mais 

complexas; porém a idade e a riqueza das imagens descobertas mais recentemente 

provocaram uma revisão nas teorias sobre o surgimento da arte e de necessidades 

comunicativas através de um singular sistema de sinais. Além de serem mais 

antigas, nessas imagens podemos perceber uma qualidade superior às de Lascaux 

e Altamira, como linhas bem definidas, sombras delicadas e até algumas noções de 

perspectiva, o que a princípio fez com que os pesquisadores intuíssem que esses 

grafismos representassem o apogeu de uma arte primitiva e não os seus primórdios. 

 

Esses registros permanecem conservados até os dias de hoje e nos revelam o modo 

mágico e místico da compreensão da realidade que caracterizava a forma de ser e 

estar no mundo desta civilização. Porém, como já foi dito, não é nossa intenção 

analisar aqui, de forma mais elaborada, os significados relacionados aos grafismos 

dessas épocas. Queremos constatar apenas que, independente dos seus 

significados, o desenho já nasce como um modo organizado de representação. 

Segundo René Huyghe (1986, p.51): 
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Assim, desde a origem que o homem aprendeu a representar as 

coisas: quer reproduza os animais para atingi-los através da 

semelhança, quer represente um corpo feminino um tanto 

esquematizado, para se assenhorear, por seu meio, do poder da vida 

que simbolizava. 

 

 

Fig. 27. Caverna em Lascaux. 

 

 

Fig.28. Detalhe da "Sala dos bisontes”. Altamira. Espanha. 
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Fig. 29. Detalhe de desenhos na caverna de Chauvet, França. 

 

De todo esse longo período, podemos arriscar e intuir qual possa ter sido a 

importância do desenho em determinado estágio de civilização onde a escrita, no 

sentido da reprodução da fala, não havia sido inventada. Esse tipo de desenho 

procurava ser o mais semelhante possível da coisa representada com o intuito de 

serem melhor compreendidos pelos indivíduos e assim conseguirem se comunicar. 

Entretanto, o desenho não significa uma mera representação de objetos reais, ele 

não está lá unicamente a esse serviço, ou seja, não representa algo como se 

estivesse apenas “no lugar” da coisa representada. Apesar da perfeição de 

semelhança procurada nessas representações, buscavam também uma mágica, um 

prazer de ordem estética onde um dos princípios utilizados para alcançá-lo era a 

organização formal e pictórica. Mesmo assim, acusam uma necessidade de 

estilização como se para captar do objeto apenas o que nele houvesse de mais 

essencial, facilitando, desse modo, a bom funcionamento da função sinalética que 

necessitava exercer esse tipo de linguagem visual indo além das funções da 
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linguagem falada. Sobre esses aspectos intencionais da origem da linguagem visual, 

Donis A. Dondis (2000, p.7) fala-nos da sua importância: 

 
A experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que 

possamos compreender o meio ambiente e reagir a ele; a informação 

visual é o mais antigo registro da história humana. As pinturas das 

cavernas representam o relato mais antigo que se preservou sobre o 

mundo tal como ele podia ser visto há cerca de trinta mil anos. 

 

Enquanto ser social, o homem necessita se comunicar, seja como emissor, ou seja, 

como receptor de mensagens. Para que haja comunicação é preciso a utilização de 

um sistema qualquer de sinais, os signos, devidamente organizado. Antes da escrita 

o homem transmitia valores e crenças por meio de histórias, ditados, parábolas e 

cantigas, muitas vezes com a ajuda de grafismos para ilustrá-las. Essas linguagens 

constituíram a formação de meios de comunicação entre os indivíduos que 

possibilitaram aos homens compartilhar conhecimentos, inicialmente mantidos vivos 

apenas na mente das pessoas e transmitidos de ser a ser no interior das 

comunidades. A possibilidade de registrar acontecimentos para a posteridade por 

meio da representação é considerada uma das maiores conquistas da humanidade 

depois da descoberta do fogo. 

 

Os homens usavam o desenho como meio de memorização e persistência da 

informação, e é possível que a escrita tenha nascido de alguns desses signos que 

representavam determinados elementos.  

 

A partir da escrita outros conhecimentos puderam ser registrados e acumulados de 

uma maneira mais sistematizada. A escrita primitiva, provavelmente, foi a 

pictográfica ou, mais precisamente, ideográfica, com sinais correspondentes às 

palavras isoladas ou a conceitos mais elaborados, visando representar os sons pelo 

desenho ou pinturas das idéias. 

 

Jean Rudel, (1979, p.9) em seu livro sobre técnicas do desenho comenta: 

 

Por mais longe que recuemos nos tempos pré-históricos, o desenho 

parece-nos preencher uma função tríplice: de sinal, de figuração e de 
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ato mágico. Já o vemos também utilizar elementos que perdurarão 

até os nossos dias: o traço inciso, o traço pintado, a mancha 

“pintada” – “formada” – e, desse modo, integrada na formação 

pictórica.{...} – desde a Pré-História, é possível, compreendendo-se 

sua ligação essencial, estabelecer uma diferença entre o desenho 

mais ou menos linearmente expresso de um animal, e a 

representação deste, sob a forma de uma pintura , cuja superfície 

toda definida, completamente circunscrita ou não pelo desenho, é 

ocupada pela cor. O desenho de contorno, desenho também de 

“aquarela” por manchas coloridas – assim nos aparecem, ao lado do 

desenho gravado, as mais distantes manifestações de um gênero 

que, antes da escrita, forneceu os primeiros meios de comunicação e 

de significação da humanidade. 

 

Enquanto suportes de pensamentos que tanto expressam como também geram 

informações, o ato de criar meios de representações foi fundamental para o 

desenvolvimento do pensamento do ser humano e contribuiu muito para que a 

essência dessas primeiras civilizações fosse transmitida para toda a humanidade de 

geração em geração. Entretanto, os tipos de desenho e de elementos de expressão 

gráfica necessários à sua representação variaram de período a período. Essas 

variações ocorreram de acordo com os aspectos socioculturais de cada civilização. 

A força de toda a representação visual está intrinsecamente ligada às propriedades 

inerentes ao meio em que vive o homem, às suas necessidades culturais e hábitos 

de vida, demarcando-se conforme as suas aspirações e concepções do mundo. 

Agregue-se a isso o fato de que as qualidades físicas dos materiais acessíveis para 

tais práticas expressam determinado grau de conhecimento e habilidade devido as 

transformações plásticas impostas a eles. 

 

No caso do antigo Egito podemos verificar, através da escrita de hieróglifos, mais 

claramente qual a função mediadora que o desenho pode desempenhar. Trata-se de 

um sistema pictográfico, ou seja, imagens que constituem a escrita e não 

simplesmente sinais substituidores de palavras oralmente pronunciadas. Uma 

mistura complexa de ilustrações, combinando-se fonogramas (sinais gráficos que 

representam um som) e sinais puramente ideográficos, ou seja, desenhos de objetos 

concretos que representavam idéias, formando-se versões esquematizadas de 
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palavras, muitas das quais obedecendo a códigos determinados. Assim como ocorre 

com a escrita primitiva, os desenhos e os signos são organizados e esquematizados 

para formarem uma linguagem. 

 

A estilização atua aqui, no melhor sentido, na qualidade de sinal de 

reconhecimento eficaz. A linha significa plenamente o contorno da 

superfície, e tanto a figura como a composição desenhadas 

decompõem-se em associações de superfície claramente expressas, 

que somente a existência da cor reúne num mesmo “espaço” 

narrativo. (RUDEL, op.cit., p.11). 

 

Uma relação de proximidade física entre desenho e escrita também pode ser 

encontrada na China, onde a escrita possui uma origem ideográfica. Entretanto, para 

traduzir palavras abstratas na qual a transcrição gráfica seria muito complexa, o 

sistema de escrita chinês passou de ideográfico por um misto de caracteres de 

natureza ideográfica e fonográfica. Depois de várias fases e formas, seu processo 

de evolução fixou somente os traços essenciais. A escrita chinesa se desenvolveu 

autônoma como uma das "belas artes"; entendida pelo termo "caligrafia", era 

estreitamente ligada à pintura (em chinês, a escrita e o desenho de imagens são 

designados por esse mesmo termo). Estes mesmos caracteres conhecidos como 

kanji, "letra chinesa", ou, num sentido mais amplo, "escrita chinesa”, foram adotados 

pelo Japão e ainda deram origem a outras escritas. 

 

 

 

 

 

 

Fig.30. Monte Bejo. Petróglifos. Descobrimento do traço e surgimento dos pictogramas. 
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Fig.31. Península Ibérica. Petróglifos antropomórficos. Da figuração ao signo. 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.32. Processos de esquematização e abstração – Evolução da cabeça do cavalo. 
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Fig. 33. Evolução de caracteres cuneiformes. Os sumérios desenvolveram os pictogramas 
num processo de abstração e simplificação. 

 

 

 

Fig.34. Evolução do signo chinês do homem do pictograma inicial e suas transformações, ao 
ideograma final. 

 

É a linguagem do desenho que define os discursos das linguagens escritas como também a 
dos ideogramas. 
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Fig.35. Baixo-relevo egípcio, no qual se encontra bem patente a escrita hieroglífica, disposta 
em colunas por cima das figuras principais. 

 

 

                  

 

Figs. 36 e 37. Detalhes dos hieróglifos egípcios. 
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Existe uma estreita ligação entre o desenho e a escrita; ambos são meios de 

expressão e comunicação, determinados por habilidades manuais, como o domínio 

das qualidades físicas do material, e por pensamentos simbólicos. O desenho, 

todavia, possibilita uma leitura que ultrapassa a linguagem individual de cada um, ao 

passo que a escrita é dependente da linguagem. 

 

Nós podemos, no interior dos limites da linguagem, descrevê-las verbalmente, mas o 

desenho, por possuir maior similitude com a coisa representada, tem a propriedade 

de colocar as pessoas em um estado de percepção que lhes permite formar uma 

idéia muito mais próxima do pretendido. A organização sintática de seus 

componentes se dá de forma sincrônica, simultânea, por coordenação, ao contrário 

do texto escrito que obedece a um caminho seqüencial, diacrônico, por 

subordinação, onde as palavras devem ser lidas numa seqüência necessária para 

que se possa compreender sua significação. Ou seja, a linguagem do desenho não 

possui um início, um meio e um fim; trata-se da expressão de um pensamento que 

não percorre a linearidade necessária da fala e da escrita. Expressa, pois, outra face 

de uma realidade perceptiva que não pode ser traduzida aos limites da fala. O 

desenho foi uma das linguagens básicas da nossa civilização e deve ser 

considerada por nós, educadores, uma disciplina humana fundamental para o 

desenvolvimento do pensamento icônico dos estudantes, principalmente os de 

Arquitetura e de Artes em geral. 

 

Nesse sentido, podemos dizer que o desenho é o instrumento mais adequado e 

eficiente para o pensamento e a concepção projetual arquitetônica e a comunicação 

visual do arquiteto; é por intermédio dele, nas suas várias expressões e articulações, 

que o estudante e futuro arquiteto desenvolverá e transmitirá as suas idéias 

projetuais, suas crenças de caráter lógico abstrato e sua sensibilidade. O arquiteto 

pode descrevê-las oralmente, acondicioná-las aos limites daquilo que pode ser dito. 

Mas o desenho, por possuir maior similitude com a coisa representada, carrega em 

si determinantes qualitativas formais que têm a propriedade de colocar as pessoas 

em um estado de percepção que lhes permite compreender e, principalmente, 

perceber o pretendido e suas qualidades formais. Nesse sentido, tanto o desenho 

como a arquitetura possuem qualidades inefáveis, indizíveis. Como no desenho, 

pode-se falar sobre a arquitetura, mas nunca a arquitetura. 
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Se levarmos em conta os impactos do desenho hoje, no interior de uma sociedade 

cuja percepção do mundo está contextualizada pela crescente urbanização, pelo 

rápido desenvolvimento industrial e sob a ação de um intenso processo de 

mudanças perceptivas causado por uma grande diversidade de veículos de 

informação disputando a atenção do público, torna-se indispensável a reflexão sobre 

como são percebidos e utilizados os paradigmas próprios de sua natureza, ou seja, 

é preciso que se faça um reexame do pensamento teórico e prático do uso da 

linguagem do desenho. 

 

O desenho, enquanto objeto de cultura, ao favorecer condições para o 

desenvolvimento da imaginação criadora no homem no sentido dele poder criar e 

recriar, ler e reler, vivenciando a produção de objetos estéticos e artísticos que ele 

próprio cria, assume um valor cognitivo fundamental que dá forma à nossa 

experiência sensorial e emotiva – mais do que isso, contribui para que o homem 

interaja nos movimentos estéticos da sociedade, na formação da cultura e na 

superação dos modelos construídos ao longo da produção da humanidade. A 

arquitetura deve suprir necessidades, mas também propor novas necessidades e 

desejos, no interior do que é de sua natureza singular – o espaço utilitário e aquilo 

que propõe novos caminhos. E, para tanto, cremos que o desenho seja um 

instrumento fundamental para a realização de tais propósitos. 
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4.2. O DESENHO COMO LINGUAGEM 

 

Para se estabelecer em uma sociedade, o homem sempre necessitou se comunicar 

como emissor ou como receptor de mensagens e, como pudemos ver no capítulo 

anterior, a utilização do desenho como linguagem representou um papel 

fundamental na criação de uma forma básica de comunicação para o 

estabelecimento de sociedades humanas. Essa maneira de comunicação, 

aperfeiçoada ao longo dos tempos, é utilizada até os dias de hoje. 

 

Para que ocorra comunicação, em qualquer tipo de linguagem é preciso que haja a 

utilização de um sistema qualquer de sinais, de signos, devidamente organizado. 

Podemos dizer que o desenho é um desses sistemas definidos, com paradigmas 

próprios, que permitem um determinado campo de ordenamento do pensamento, 

que possibilita a comunicação e que pode gerar uma interpretação da informação. 

Existem vários sistemas organizados de signos de mesma natureza que, como o 

desenho, são suportes de linguagens não-verbais. Nesse sentido, ele se utiliza de 

sinais materialmente gráficos que atuam essencialmente na visão. 

 

Numa linguagem, para que ocorra a comunicação, é preciso, sobretudo, que os 

sinais que a compõem sejam entendidos, pertençam em sua essência ao repertório 

do receptor e, se isso não ocorrer, a comunicação pode torna-se inviável. Bruno 

Munari (1982, op.cit., p.81) relata que por meio das comunicações visuais podemos 

“extrair conhecimentos sem o uso de palavras”. Portanto, a sua função primordial é 

possibilitar, através de nossa percepção visual, um maior entendimento da 

mensagem emitida, contida, na sua essência, na figuração. 

 

O artista que tem uma visão pessoal do mundo só tem um valor se a 

comunicação visual, o suporte da imagem, tem um valor objetivo; de 

outro modo, encontra-se no mundo dos códigos mais ou menos 

secretos, pelo que algumas mensagens são percebidas apenas por 

poucas pessoas; aliás, aquelas mesmas que já conheciam a 

mensagem. (MUNARI, p.19). 
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Em Sintaxe da Linguagem Visual, Donis Dondis (op.cit.,p.16) utiliza o termo 

"linguagem visual" como uma metáfora. Compara a estrutura do plano pictórico à 

gramática e à sintaxe da linguagem, contudo, sem confundi-las. E ainda, segundo 

ela, para que possamos compreender melhor a linguagem do desenho, é preciso 

que sejamos visualmente alfabetizados. 

 

 Existe, porém, uma enorme importância no uso da palavra 

“alfabetismo” em conjunção com a palavra “visual”. A visão é natural; 

criar e compreender mensagens visuais são coisas naturais até certo 

ponto, mas a eficácia, em ambos os níveis, só pode ser alcançada 

através do estudo. 

 

Comenta que os objetivos do que nomeia “alfabetismo” da linguagem não-verbal são 

os mesmos que motivaram o desenvolvimento da linguagem verbal, a escrita, e 

descreve o que é preciso para que eles sejam assimilados; 

 

{...} construir um sistema básico para a aprendizagem, a 

identificação, a criação e a compreensão de mensagens visuais que 

sejam acessíveis a todas as pessoas, e não apenas àquelas que 

foram especialmente treinadas, como o projetista, o artista, o artesão 

e o esteta. (DONDIS, 2000, p.3). 

 

Para que se considere uma pessoa verbalmente alfabetizada é preciso que esta 

apreenda os fundamentos e os componentes básicos da linguagem escrita, ou seja, 

as letras, as palavras, a ortografia, a gramática e sua sintaxe. Quando falamos em 

compreender uma linguagem nos referimos em dominar as regras de sua ordenação 

e as eventualidades dessa linguagem que deverão ser ordenadas. A partir dessas 

regras dominadas, ou seja, as técnicas de comunicação alfabética, qualquer 

indivíduo é capaz de produzir uma infinita variedade de soluções criativas para os 

problemas da comunicação verbal. Do mesmo modo, apesar do alfabetismo visual 

não ser um sistema tão lógico e preciso como o da linguagem verbal, há a 
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necessidade de se promover a alfabetização visual para que se possa decodificar as 

mensagens desse tipo de comunicação. 

 

Conhecer a comunicação visual é como aprender uma língua, uma 

língua composta só por imagens, mas que têm o mesmo significado 

para as pessoas de todas as nações e, por isso, de todas as línguas. 

A linguagem visual é talvez mais limitada do que a falada, porém é 

mais direta. Um exemplo evidente é o que acontece com o cinema, 

onde são desnecessárias palavras se as imagens contarem bem 

uma história. (MUNARI, op.cit., p.81) 

 

A linguagem do desenho como atividade, ou seja, no exercício de sua função 

primordial, encerra uma ampla possibilidade de usos, o que, segundo Rafael 

Perrone (1993, p.14,15), é uma flexibilidade que se dá especialmente por 

características inerentes à ele, tais como “simplicidade e competência”. 

 

A simplicidade do desenho é a de que ele pode ser utilizado através 

de atos simples, nos mais diversos níveis de recursos materiais 

disponíveis. {...} a simplicidade também pode ser compreendida com 

a agilidade com que atua. Por ser de anotação simples, o ato de 

desenhar prevalece em relação a outros quando necessário um 

registro, uma marca, um plano ou qualquer forma de representação 

de um objeto real ou imaginado. {...} A competência do desenho 

deve-se ao fato dele elaborar signos que se prestam ao aparelho 

visual. 

 

E mais adiante prossegue: “A competência do desenho também revela outras 

habilitações – o desenho caracteriza-se como um instrumento hábil por permitir uma 

elaboração visiva de objetos não observáveis”. 

 

Assim sendo, por possuir tais características, o desenho pode estar sendo 

interpretado de uma maneira incompleta, pois diante de todas as suas 

possibilidades, a acepção mais conhecida do termo torna-se insuficiente para defini-

lo. Entendemos que mesmo com toda essa sua amplitude de usos, o desenho ainda 

pode provocar maior significação. Portanto, iniciando pelas origens da sua 
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nomenclatura, procuraremos entender quais os acontecimentos que propiciaram os 

seus vários entendimentos. 

 

Iniciaremos com uma definição encontrada no dicionário (Dic. Cultura SESC);  

Desenho: Estrutura de linhas articuladas e traçadas sobre determinado suporte 

(papel, tela, placa, muro, etc.) de modo a se obter uma representação plástica 

visual, seja ela uma imagem mimética ou figurativa, seja abstrata ou ornamental. 

Essa representação plástica constitui uma cópia ou uma criação de formas e de 

volumes que, “designa alguma coisa” (por designare, palavra latina da qual provém, 

entende-se “mostrar de maneira ordenada”). A forma diz respeito aos traços que 

definem os elementos evocados, suas disposições espaciais, a perspectiva, as 

proporções e o movimento. Já o volume provém das relações obtidas entre zona 

claras e escuras, de luzes e de sombras. Duas noções interligam-se no desenho: o 

propósito, ou o plano mental, e a realização prática de uma configuração visível. {...} 

(CUNHA, p.222). 

 

Como podemos verificar, o desenho possui um duplo conceito, o que nos leva a crer 

que seja essa a causa maior para sua interpretação. A acepção mais usual do termo 

costuma ser a que denota somente o risco, o traçado, ou seja, o desenho é 

entendido pela maioria das pessoas como sendo apenas um rabisco, um traçado 

feito pela mão por meio de um instrumento que carrega a gestualidade do seu 

criador. 

 

Artigas, no seu texto “O Desenho” (2004, p.111,112) nos fala sobre o dualismo da 

palavra desenho, que vai esbarrar no eterno conflito entre a arte e a técnica. 

Entendido na sua linguagem técnica, na qual o desenho tem o sentido de risco, de 

desenho no papel; segundo ele; “risco, traçado, mediação para expressão de um 

plano a realizar, linguagem de uma técnica construtiva”, e na sua linguagem 

artística, no qual tem o sentido de “desígnio, intenção, propósito, projeto humano no 

sentido de proposta de espírito. Um espírito que cria objetos novos e os introduz na 

vida real”. 
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O “disegno” do Renascimento, donde se originou a palavra para 

todas as outras línguas ligadas ao latim, como era de esperar, tem os 

dois conteúdos entrelaçados.  

Um significado e uma semântica, dinâmicos, que agitam a palavra 

pelo conflito que ela carrega consigo ao ser a expressão de uma 

linguagem para a técnica e de uma linguagem para a arte. 

 

A partir do Renascimento, o desenho passou a ser linguagem da técnica e da arte. 

Para ilustrar, Artigas cita Leonardo Da Vinci, que desenhou como técnica e como 

arte; “como uma maneira de apropriação do conhecimento científico para informar a 

sensibilidade criadora”, {...} “como interpretação da natureza e como desígnio 

humano, como intenção ou arte no sentido platônico”. 

 

Ainda na opinião de Artigas, (op. cit. p.109) o conteúdo semântico extraordinário do 

qual a palavra desenho carrega consigo é o qual interessa manter, pois será por 

intermédio dessa interpretação que o artista conseguirá unir os dois significados da 

palavra e assim, consagrá-lo e utilizá-lo dando-lhe o seu devido valor. E conclui: 

 

O conflito entre a arte e a técnica prevalece até hoje. Ele 

desaparecerá na medida em que a arte for reconhecida como 

linguagem dos desígnios do homem. A consciência humana, com 

seu lado racional, não tem sido convenientemente interpretada como 

um inteiro, mas como a soma de duas metades. Aos artistas, 

principalmente, compete conhecer essa dicotomia para ultrapassá-

la.(p.117)  

 

Flávio Motta (1975, p.1), logo no início de um artigo sobre o desenho elucida que o 

termo desenho sofreu algumas modificações inseridas nas condições gerais da 

história e que, no Brasil, a palavra já significou muito mais do que significava 

naquele momento. Na sua visão, a confusão gerada pela palavra desenho está 

relacionada com a chegada da Missão Francesa ao Brasil em 1816, quando se deu 

o início do ensino oficial e sistemático nas nossas escolas de arte. De acordo com 

ele, a Missão teria transmitido, juntamente com sua base acadêmica neoclássica, 

apenas a idéia de desenho como traço delineador, que é a concepção latina, e não a 
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concepção inglesa de design, que tem um caráter mais prático e está mais próxima 

da palavra desígnio. Em suas palavras: 

 

{...} Trouxeram para cá a noção de que “o verdadeiro desenho é a 

linha”. Entendida como contorno, a linha era elemento configurador – 

o limite, o fator de austeridade, que na época se opunha à galanteria 

do Rococó. {...} A idéia do desenho ligado à linha, ao traçado, ao 

limite espacial, foi considerada o fundamento das assim chamadas 

“artes plásticas”. 

 

Motta acredita que a ligação perdida entre esses dois significados precisa ser 

resgatada, e mais adiante justifica:  

 

Bem sabemos que a palavra ‘Desenho’ tem originalmente um 

compromisso com a palavra ‘desígnio’. Ambas se identificam. Na 

medida em que restabelecemos, efetivamente, os vínculos entre as 

duas palavras, estaremos também recuperando a capacidade de 

influir no rumo do nosso viver. Assim, o desenho se aproxima da 

noção de ‘projeto’ (pro-jet), de uma espécie de lançar-se para frente, 

incessantemente, movido por uma ‘preocupação’{...}. 

 

Ainda segundo Motta (op.cit.,p.2), nessa época muitos confundiram a simplicidade 

dos meios do desenho com a sua própria significação, ou seja, deram muito mais 

importância para a beleza do traço, de sua aparência, do que para a sua essência 

onde se encontra o outro sentido do termo. 

 

Passaram, assim, a falar em desenho como “coisa” de lápis e papel. 

Os propósitos, os desígnios, o conteúdo se separou da forma, na 

procura de um deleite, de confirmação imediata. A forma reduziu sua 

significação. Foi esse o desvio. 

 

 

Assim como as várias manifestações de origem não-verbal, como a música, a 

dança, a escultura e a arquitetura, o desenho é uma forma de linguagem 

representativa que se constitui de imagens. Uma linguagem visual utilizada para 

explicitar um desígnio, (projeto, plano, propósito), uma disciplina humana 
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fundamental, uma das técnicas básicas de nossa civilização com seus códigos 

próprios e que vem se desenvolvendo desde os primórdios até os dias de hoje. Para 

ser compreendida por todos precisa ter regras e, portanto, faz-se necessário o 

estudo e o aprofundamento de seus elementos fundamentais através do 

reconhecimento de sua sintaxe: assim, de imediato, não se trata de “compreender” 

mas de “perceber”. 

 

Trata-se de conhecer e perceber a gramática e a sintaxe da linguagem visual 

empregada na representação gráfica, ou seja, conhecer e dominar os elementos que 

são utilizados quando se faz um trabalho visual, constituídos por seus suportes 

materiais e conceituais, com o intuito de resgatar o significado do desenho na sua 

totalidade e, dessa maneira, reintegrá-lo no conjunto do conhecimento humano de 

forma articulada e harmoniosa. 

 

A linguagem visual é composta por várias categorias de expressão, onde a 

construção de qualquer uma delas implica em conhecimento e na leitura de 

elementos visuais como: forma, cor, o espaço (bidimensional e tridimensional), o 

equilíbrio, a relação entre luz e sombra, o plano e a superfície, além de outros. 

Pode-se dizer que o seu vocabulário é compreendido por elementos básicos como: 

pontos, linhas, formas, texturas e cores, e está organizado numa gramática de 

contrastes composta por: equilíbrio/instabilidade, simetria/assimetria, duro/suave, 

leve/pesado, entre outros. 

 
Entretanto, a linguagem do desenho para ser universal não se limita a copiar formas 

e figuras, e também não se limita a expressar escalas e proporções exatas. É um 

ato consciente, que requer uma intenção, pois o desenho, além de tudo, é um 

instrumento que dispomos para expressar o que temos em mente, algo que 

imaginamos, e imaginar significa criar, manipular dados contidos num universo 

exclusivo que vão se articulando até se transformarem em uma idéia que vai 

evoluindo no exato momento em que nossas mãos vão delineando, plasmando-a em 

uma superfície (como é o objeto de estudo em nosso caso). 

 

Aos poucos, o desenho (desígnio) vai sendo construído em nossa mente e 

simultaneamente vai tomando forma em uma superfície, se configurando em traços, 
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esboços, croquis. Somos obrigados a perceber, selecionar, ordenar e correlacionar 

as idéias para ir aos poucos materializando-a com o auxílio da técnica. Como já dito 

anteriormente, Representação e Percepção caminham de mãos dadas, uma 

contribuindo com a outra em um processo contínuo. 

 

Para desenhar, não é preciso ter talento, imaginação, vocação, 

desenho é linguagem também e, enquanto linguagem é acessível a 

todos e, portanto, como qualquer outro tipo de linguagem, pode ser 

ensinado. (ARTIGAS, op.cit.,p.7.). 

 

O conhecimento da linguagem visual assume fundamental importância quando 

reconhecemos que estamos vivendo hoje a era das imagens como conseqüência de 

novas tecnologias, pelas mídias, e que de certa forma contribuem para a 

transformação de nossas faculdades sensoriais. Entendemos que a linguagem 

visual, e sua prática, é um dos meios de comunicação adequados para produzir 

efeitos contrários à essa comunicação alienada e passível causado pelas mídias 

porque, por meio de sua sintaxe, as pessoas têm a possibilidade de se expressar 

agindo com a emoção e não somente com a razão. 

 

 
 

Fig.38. Escher. Desenho de preparação para gravura. Maio, 1933. 
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Fig. 39. Escher – Uma página do 
diário de viagem, abril, 1922. 

 Fig. 40. Escher – Desenho de mulher, 
maio, 1929, usado mais tarde em 

litografia. 
 

 

 
 

Fig. 41. Escher – Esboço de Pentedattilo. O gafanhoto acima foi utilizado mais tarde na 
gravura “Sonho”, maio, 1930. 
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4.3. O DESENHO COMO SIGNO 

 

 

Pelo que vimos até agora, uma abordagem do conceito de signo neste estudo 

representa um ponto fundamental no que se refere ao desenvolvimento dos 

processos de representação e ao estudo do desenho à mão livre. 

 

Entendemos que a acepção do termo desenho mais comumente adotada pela 

maioria das pessoas não é suficientemente adequada, não apenas por valorizar 

mais o seu aspecto semântico do que a maneira de sua construção, mas 

principalmente, por priorizar sua característica de representação. O desenho não 

significa uma mera representação gráfica de objetos reais; ele não está lá 

unicamente a esse serviço, ou seja, não representa algo como se estivesse apenas 

“no lugar” da coisa representada. O desenho é um signo criado pelo sujeito, ou seja, 

configura-se como a síntese de uma abstração cognitiva que possibilita uma 

referência parcial e possível do objeto através de uma representação. De acordo 

com Peirce, (1974, p.81): 

 

{...} A utilidade de alguns signos – como o catavento, a talha – reside 

inteiramente na sua relação real com as próprias coisas que 

significam. No caso de um desenho, tal ligação não é evidente, existe 

no poder associativo que liga o desenho ao signo-cerebral que o 

indica. Esta ligação física de um signo com um objeto, imediata ou 

mediante outro signo, denomino-a aplicação demonstrativa pura do 

signo. A função representativa do signo não está nem na qualidade 

material nem na aplicação demonstrativa: a função representativa 

cifra-se numa relação do signo com o pensamento.  

 

Seguindo esse enfoque semiótico de Peirce, prosseguiremos nossos estudos 

admitindo que o desenho de um objeto é antes de tudo um signo, não podendo ser 

considerado uma mera representação. 

 

Entender o conceito de Signo na sua forma mais ampla é entender o seu modo de 

elaboração, de existência, de ação e de experimentação. Dentre as diversas, porém 



 84 

complementares, concepções de signo expostas por Peirce, (op.cit., p.74) elegemos 

uma delas por se revelar mais eficiente aos propósitos desse estudo: 

 

Um signo, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo 

para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa 

um signo equivalente ou talvez um signo melhor desenvolvido. Ao 

signo, assim criado, denomino interpretante do primeiro signo. O 

signo representa alguma coisa, seu objeto. Coloca-se no lugar desse 

objeto, não sob todos os aspectos, mas com referência a um tipo de 

idéia que tenho, por vezes, denominado o fundamento do 

representamen. 

 

Tudo o que vemos e percebemos é signo, construímos signos a todo momento. 

Peirce considera o signo como a substituição de uma coisa por outra que mantém 

uma relação de cooperação com três sujeitos: signo, objeto e interpretante. Ele 

denominou a relação dos elementos dessa tríade como semiose, entendida como 

uma ação que envolve a cooperação dos três termos, não sendo possível uma ação 

entre apenas dois deles, seja qual for a combinação formada entre duplas. Em seus 

estudos, Lucrécia Ferrara (2002, p.67) nos diz que os três elementos são 

inseparáveis, sem que um seja mais importante que o outro.  

 

Signo/Objeto /Interpretante: são entidades interdependentes, mas 

não submissas entre si; nesta cadeia, os três elementos são 

irredutíveis um ao outro porque designam instâncias particulares de 

um processo de significação que compreende os três elementos 

simultaneamente. 

 

De acordo com Peirce, “a mesma coisa” pode atuar ora como signo, ora como 

objeto, e, mesmo, como interpretante – ou seja, na semiose, a ação de cada um 

desses termos, situada dentro de um esquema, é puramente singular, nada tendo a 

ver com a “essência” ou a “natureza das coisas”. 

 

Para que haja mais clareza nessa relação das três instâncias, Ferrara (op.cit., p.67) 

assim os definiu: 
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O signo está no lugar do objeto e o representa para alguém; o objeto 

é a representado pelo signo, que transmite sobre ele alguma 

informação; o interpretante é a relação que o intérprete estabelece 

entre o objeto e o modo como o signo representa esse objeto; logo, 

não é possível confundir interpretante com intérprete. 

 

                                                         AÇÃO INTERPRETANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                SIGNO                                                               OBJETO DO SIGNO 

 

Fig.42. Triângulo que visualiza a concepção peirceana. 

 

A relação interpretante é um processo cognitivo que busca organizar (e comparar) 

um determinado modo de representar o objeto com todos os vários outros modos 

possíveis de se representar esse mesmo objeto. Essa ação, realizada pelo 

indivíduo, se dá através de associações, e de certa forma, é similar ao processo da 

percepção que, como vimos nos capítulos anteriores, vai ativar um repertório de 

informações onde se articulam limites entre o que lembramos, pensamos, 

imaginamos, e mais uma infinidade de acontecimentos vivenciados por nós. 

 

A consciência se amplia para as mais complexas formas de 

inteligência associativa, empreendendo seus vôos através de 

espaços em crescente desdobramento, pelos múltiplos e 

concomitantes passados-presentes-futuros que se mobilizam em 

cada uma de nossas vivências. {...} De um ponto de vista 
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operacional, à memória corresponderia uma retenção de dados já 

interligados em conteúdos vivenciais. Assim, circunstâncias novas e 

por vezes dissimilares poderiam reavivar um conteúdo anterior, se 

existirem fatores em relacionamentos análogos ao da original. 

(OSTROWER, 1991, op.cit., p.19)  

 

Entende-se aqui analogia não somente como a aproximação de elementos 

naturalmente semelhantes, onde os elementos se aproximam por, “parecer com, ter 

a aparência de”, segundo a etimologia do termo semelhar encontrada no dicionário 

etimológico, (CUNHA, op.cit.,p.713), mas sim como numa explicação de Ferrara 

(op.cit.,p.65), onde diz que; “[...} numa atuação mais rigorosa descobrimos, pela 

analogia, a proximidade ou relação entre estruturas de fenômenos ou manifestações 

originalmente distantes.” Portanto essas operações não são realizadas apenas por 

semelhança, mas sim, ainda segundo ela, por similaridade, o que significa uma 

associação de idéias que implica um raciocínio muito mais complexo. 

 

Durante a elaboração de informações que recebemos cotidianamente, utilizamos 

dois tipos de processos associativos; o mais comum deles é o feito por meio de 

associação por contigüidade, onde agimos quase que automaticamente, por força do 

hábito, onde combinamos elementos que se aproximam naturalmente por 

semelhança, ou seja, que possuem uma semelhança concreta. No outro tipo de 

processo, as associações são feitas por similaridade, onde ocorre o oposto; ou seja, 

o sujeito não associa os elementos por se assemelharem naturalmente, mas ele 

próprio estabelece uma semelhança a partir de toda uma classe de elementos que, 

por sua extensa variedade de combinações permite um resultado totalmente novo, 

produzido exclusivamente por sua mente. 

 

Assim, o repertório se amplia provocado por novas relações e configurações, e 

torna-se cada vez mais apto a novas associações. Todo o perceber e o agir do 

indivíduo refletirá o conteúdo do seu repertório e, ao mesmo tempo, a percepção e a 

ação resultará na ampliação desse repertório. 
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Os tipos de raciocínio são funções essenciais do pensamento, e a mente cognitiva 

opera em todos os níveis e situações utilizando-se de três tipos de processos, que 

tornam-se hábitos de inferência, ou seja, da produção de idéias. 

 

De acordo com Peirce, existem três tipos de inferência: a dedução, a indução e a 

abdução. A dedução resulta de um raciocínio lógico e prova algo que deve ser. A 

indução, partindo de uma teoria apresenta algo que, por conclusão, é viável. A 

abdução sugere que algo pode vir a ser, ou seja, chega-se a uma conclusão 

possível, porém não necessária. Nas palavras de Peirce: “Dedução prova que algo 

deve ser; Indução mostra que algo atualmente é operatório; Abdução faz uma mera 

sugestão de que algo pode ser”. Peirce (1974, p.38) propõe; 

 

É bem possível que o raciocínio não possa ser separado da lógica; 

pois quando um homem raciocina pensa que a conclusão extraída é 

válida para casos análogos. Portanto, ao inferir tem em mente a 

noção de uma classe de inferências possíveis, todas logicamente 

boas. Sempre tem no espírito essa distinção entre boa e má quando 

faz inferências. Lógica propriamente falando é critica de argumentos, 

pronunciando-os como bons ou maus. Existem, estou preparado 

para sustentá-lo, operações mentais que são logicamente análogas 

às inferências, embora inconsciente e incontroláveis, e por esse 

motivo não sujeitas à critica. Esta é uma diferença fundamental, pois 

a inferência é essencialmente deliberada, e autocontrolada. 

 

Segundo Peirce (op.cit.,p.86); “A associação de idéias consiste em um juízo gerar 

outro, do qual é signo.” O signo que gera outro signo, e assim sucessivamente. O 

signo, no entanto, tem amplo significado, podendo ser uma palavra, uma ação, uma 

imagem mental, visual, enfim, qualquer coisa que provoque uma ação interpretante, 

ou, dito de outro modo, que possa ser capaz de originar outros signos. Porém, assim 

como o desenho, o signo é a representação de um objeto, está lá no lugar de algo, 

apenas substituindo-o, não sendo possível a sua total captura. Os signos apenas 

representam uma possibilidade do objeto, uma de suas faces possíveis; portanto, 

tomar consciência de um signo significa interpretar um objeto para mim. 
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Dessa maneira podemos dizer que em um objeto existem dois “objetos”; o objeto 

real e o objeto percebido. O desenho, que aqui procuramos indagar, envolve uma 

intenção do seu criador, que pode procurar imitar a realidade sensível, transformá-la 

ou ainda criar uma nova realidade. 

 

A imagem, produzida pela anotação gráfica, é adquirida através da 

percepção visiva e esse procedimento de aquisição é um ponto que 

atravessa o precipício do não ser, do inexistente, e conjuga as duas 

margens da realidade dos objetos e da realidade posta representada. 

Por isso, a imagem, para o receptor, é sempre uma realidade que 

pode apresentar o inexistente (figura do unicórnio), ou é uma 

realidade que prefigura outra realidade existente (cartão postal do 

Golfo de Nápoles), ou uma realidade que torna efetiva uma eventual 

realidade (projeto de um novo objeto). (Massironi, 1982, op.cit., 

p.110). 

 

Portanto o desenho assume o papel de imagem visual, mas ele não é só isso. 

Etimologicamente, a palavra imagem, de origem latina, imagine, significa 

representação, imitação, representação do pensamento. Ou seja, imagem é a 

representação de um objeto, em qualquer forma de expressão da idéia, seja qual for 

o seu suporte. Representação é ”estar em lugar de”, isto é, uma substituição de 

alguma coisa por outra. Porém, mesmo que uma representação se aproxime muito 

de um objeto real, palpável, tal qual ele se apresenta à nossa percepção, ela não é 

mais do que uma ilusão dessa realidade, apenas uma das suas representações 

possíveis e totalmente parcial. A representação jamais esgota o objeto – para tal, ela 

deveria ser o próprio objeto, e isso não ocorre nem na mais exata percepção, na 

mais completa idéia que temos dele. Assim, toda representação é uma nova 

construção que possui alguma semelhança com o original, mesmo porque, como foi 

visto no capítulo anterior estudando os mecanismos da percepção visual, o sujeito é 

incapaz de ver a realidade sem interferências pessoais, sem agregar a ela alguma 

coisa de seu que ela não possui, e sem retirar dela alguma coisa que não é de 

interesse dessa percepção. O desenho faz parte de um processo ativo do 

pensamento, portanto, ele é a representação de uma interpretação daquilo que 

vemos; 
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Signo-pensamento: quando pensamos, temos presente à 

consciência uma imagem, sensação ou representação. Ora, quando 

pensamos, surgimos como signo que é sempre interpretado por outro 

pensamento que lhe é subseqüente. Seja o for que pensemos, é 

manifestação da nossa pessoa, é uma representação nossa e nos 

faz surgir como signos. Ferrara (2002, p.67) 

 

Em se tratando de uma interpretação, o desenho permite destacar alguns elementos 

com a finalidade de potencializar qualidades sintáticas que facilitem a sua 

compreensão (comunicação), como por exemplo, a luz, a profundidade, a 

intensidade da cor, a espessura do traço, e é aí que se encontra a competência e a 

singularidade do desenho. 

 

A propósito, não se deve esquecer que existem outros meios de 

conservar a superfície material sobrepondo-lhe uma superfície ideal, 

utilizada não só como uma superfície plana mas como um espaço 

tridimensional. A pouca ou muita espessura da linha, a posição da 

forma em relação á superfície, o seccionamento de uma forma por 

outra, são exemplos que mostram a extensão que se pode propiciar 

a um espaço por meio do desenho. A cor permite obter os mesmos 

efeitos. Empregada como convém, ela avança ou retira-se, e faz da 

imagem um ser flutuando no ar – que equivale à extensão do espaço 

pela pintura. KANDINSKY (1990, p.98). 

 

A representação é sempre diferente da realidade; é nesse sentido que o desenho 

assume o seu maior poder, o de manipular a realidade dirigindo a atenção do 

observador somente para os fatos que pretende transmitir. Todo desenho enfatiza 

alguns aspectos e exclui outros. Quem representa faz escolhas; consciente ou 

inconscientemente omite determinados aspectos da realidade e dá destaque a 

outros. O desenho estabelece uma equivalência parcial entre as propriedades do 

objeto em relação à imagem. De acordo com Massironi, (1982, op.cit., p.73) o 

processo representativo gráfico;  

 

{...} fica caracterizado pela dialética entre enfatismo e exclusão. 

Efetivamente, em qualquer imagem são evidenciados alguns traços, 
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elementos ou características, de maneira a resultarem bem legíveis, 

enquanto outros, pelo contrário, são completamente descurados, 

voluntariamente ignorados, omitidos {...}. 

 

É exatamente por ser uma interpretação, por não conter a totalidade do objeto, é 

que afirmamos o Desenho enquanto Signo. Nesse sentido podemos tomar o signo 

como uma representação mental, ou seja, como a criação de possibilidades, não 

logicamente necessárias, como um raciocínio que gera novas idéias. 

 

Toda representação é uma imagem, um simulacro do mundo a partir 

de um sistema de signos, ou seja, em última ou primeira instância, 

toda representação é gesto que codifica o universo, daí se infere que 

o objeto mais presente e, ao mesmo tempo, mais exigente de todo 

processo de comunicação é o próprio universo, o próprio real. Dessa 

presença decorre sua exigência, porque este objeto não pode ser 

exaurido, visto que todo processo de comunicação é, se não 

imperfeito, certamente parcial. Assim, corrigindo, toda codificação é a 

representação parcial do universo, embora conserve sempre, no 

horizonte da sua expectativa, o desejo de esgotá-lo. (FERRARA, 

2002, p.7)  

 

É impossível imitar fielmente o objeto observado. Nós imitamos o que vemos para 

poder representar. Esta representação não é propriamente uma expressão, mas 

uma impressão que obtivemos do objeto representado. Portanto, o signo é apenas 

um fragmento de uma realidade – por mais que tentemos nos apropriar dele, nunca 

conseguiremos representá-lo na sua totalidade.  

 

Reafirmamos que cada indivíduo verá de um modo particular, de acordo com suas 

impressões e experiências, com seus conhecimentos conceituais e suas 

possibilidades perceptivas – daí o desenho ser considerado como um pensamento 

singular, pois ele é único, constituído por modelos analógicos, ou seja, por 

associações de idéias complexas, filtradas no consciente segundo processos 

seletivos, tanto daquele que o elabora como daquele que o observa. Toda a 



 91 

associação, possível a partir de um repertório determinado, é realizada por meio de 

signos. 

 

Durante o processo de comunicação, que significa etimologicamente "pôr em 

comum", para que ocorra a troca de uma mensagem entre um emissor e um 

receptor, os signos desempenham um papel fundamental. Sem eles, não há 

mensagem, nada podemos “pôr em comum”. Faz-se necessário, portanto, a 

exteriorização e a decodificação do signo e da sintaxe que determina sua concreção, 

uma vez que “{..} é o código que assegura a comunicação entre o emissor e o 

receptor”. Ferrara (2002, op.cit., p. 6). 

 
Todo código é constituído de signos que criam sua própria sintaxe e 

maneira de representar; logo, para decodificar qualquer sistema, é 

necessário identificar o signo e a sintaxe que o constituem e lhes dão 

realidade. (FERRARA, op.cit., p. 14) 

 
Todo código é um sistema de ordem, elaborado por regras e por combinações 

sígnicas. O código da linguagem verbal, por ser restrito e especificado pelas normas 

lingüísticas, é facilmente identificado; porém o mesmo não acontece em relação à 

linguagem não-verbal, pois o seu código não está necessariamente sistematizado 

num código próprio e único. Para decodificar uma linguagem não-verbal, torna-se 

necessário identificar o signo e o código que lhe são próprios, identificar sua sintaxe, 

sua maneira de organização. 

 
A codificação, no caso do desenho, ou seja, a manipulação de sua sintaxe, quanto 

mais coerente for com a natureza dos órgãos da visão e com os processos da 

percepção visual, mais competente será em provocar o reconhecimento e a sua 

decodificação. Entretanto, esse reconhecimento exige uma observação atenta, um 

raciocínio especializado, um cuidado perceptivo constante ao praticá-lo. Segundo 

Ferrara (op. cit., p.8) 

 
A capacidade representativa de uma linguagem é tanto mais segura 

e exaustiva em relação ao objeto representado quanto mais se 

apoiar na capacidade perceptiva de cada sentido em particular. 

Sons, texturas, paladares, cheiros, cores são possibilidades de 

identificação do universo e são tanto mais seguras quanto mais fiéis 
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à capacidade exclusiva de cada uma daquelas emanações dos 

sentidos. 

 
O desenho, entendido aqui como imagem, é um texto não-verbal que não pode ser 

lido se não estivermos familiarizados com a sua maneira de representação. De 

acordo com Lucrécia, (op.cit.,p.13) “O texto não-verbal é uma experiência 

quotidiana; a leitura não-verbal é uma inferência sobre a experiência”, e cada leitura 

detecta qualidades e gera um novo signo. Dito de outra forma, uma interpretação 

inevitavelmente gera uma outra interpretação; dessa maneira, numa seqüência 

infinita, cada interpretação gera um outro signo para outra interpretação. 

 
A arte e a arquitetura funcionam enquanto realidades abdutivas, enquanto 

possibilidades plausíveis, pois implicam em relações singulares, pois não 

necessárias. Suas linguagens são desenvolvidas pelo seu emissor que plasmam um 

determinado modo de ver. A possibilidade de entendimento do signo como 

linguagem da arquitetura depende da eficiência, capacidade e competência do 

desenho. Ele permitirá a constituição do discurso arquitetônico. A eficiência da sua 

linguagem está na capacidade de conjugar os elementos de modo que sua sintaxe 

seja impregnada de sentidos subjacentes que comuniquem. De certa forma, deve 

ser lido como foi nos primórdios pelos nossos ancestrais para que cumpra sua 

função de comunicar – num sentido mais amplo, deve-se pensar o desenho como 

uma ferramenta. O desenho como signo da arquitetura possui amplas 

possibilidades; Perrone (op.cit., p.59) destaca duas das suas funções; descritivas e 

representativas: 

 
O desenho não só expressa uma obra, ele representa sua 

intencionalidade. No conhecimento e produção de obras, desenho e 

edificação cruzam-se constantemente. O signo que substitui, 

representa, também prefigura, constitui e opera sobre novas 

concepções. Nessa medida, o desenho como signo da arquitetura é 

um duplo que habita a obra realizada e realiza a obra a habitar, ou, 

de outro modo, a obra habita o desenho que a fará habitar. 

 

{...} mesmo quando se trata de um habitar apenas imaginável.(p.64) 



 93 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO E A PRÁTICA DO DESENHO 

 

Nesta parte do trabalho iremos realizar algumas reflexões sobre o desenho 

enquanto disciplina e sobre seu desenvolvimento enquanto prática, condição 

indispensável para o desenvolvimento de um pensamento necessariamente icônico. 

Direcionando nosso olhar para os aspectos do ensino e aprendizagem do desenho, 

foi possível realizar uma leitura dos indícios oferecidos pelos alunos na sala de aula 

e, assim, estabelecer caminhos para o seu maior aproveitamento e entendimento. 

Para tanto, nossa estratégia é associar teorias já estabelecidas e, a partir delas, 

elaborar argumentos próprios à luz da nossa vivência com os alunos. 

 

Apesar de parecer evidente que ensinar e aprender constituem uma unidade 

inseparável, não se deve confundi-las, pois os seus processos se dão de maneiras 

distintas. Segundo as definições encontradas no dicionário (AURÉLIO, op. cit., 

p.250,e 54) o significado do termo “ensinar” é o de “transmitir conhecimentos”, 

enquanto que o de “aprender” refere-se ao “ato de captar e reter esses 

conhecimentos transmitidos”. Entretanto, o fato do professor transmitir 

conhecimentos não garante que os alunos irão apreendê-los de pronto, 

principalmente no caso das representações gráficas onde estão envolvidos 

processos particulares de sensibilidade e percepção; acreditamos que, nesse 

sentido, a expressão ensino-aprendizagem comumente adotada por pedagogos 

contribui em parte para a falta de clareza desse entendimento. Foi fixada a idéia de 

que esses dois termos fazem parte de uma unidade indissociável, entretanto não é o 

que a prática demonstra. 

 

Nesse sentido, cabe refletir sobre os motivos do porque alguns alunos conseguem 

apreender as particularidades dessa linguagem chamada desenho, de paradigmas 

que envolvem conceitos abstratos e prática concreta utilizando determinados 

suportes dessa representação, enquanto outros se mostram incapazes de reproduzir 

os aspectos principais das configurações percebidas. 
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Hans Aebli (1971, p. 121), discípulo e colaborador de Piaget, em seus escritos sobre 

o ensino do desenho, afirma que é comum atribui-se a esse fato “a uma falta de 

aptidão para o desenho, à ausência de memória visual” e a outras razões ainda por 

serem explicadas. Segundo Piaget, (AEBLIS, op.cit., p.121) isso ocorreria porque os 

conhecimentos não estariam sendo transmitidos de forma adequada; 

 

Se, com efeito, a atividade perceptiva é a condição da assimilação 

das formas espaciais, os resultados não satisfatórios da 

apresentação de quadros, objetos, etc., podem provir de que o aluno 

ainda não sabe explorar figuras espaciais ou de que o ensino não 

chamou a fazê-lo pelas providencias didáticas apropriadas. 

 

Ainda segundo Aebli (op.cit., p. 121) isto ocorre devido a pratica de dados intuitivos 

do ensino tradicional cuja teoria subjacente admite uma simples observação por 

parte dos alunos aos dados sensíveis à percepção, ou seja, num processo em que a 

única contribuição dos alunos seria um “prestar atenção”. E indaga {...} Mas o que 

seria esse “prestar atenção”? 

 

Não basta, com efeito, mostrar imagens a uma classe e concentrar 

sua atenção nos pormenores, para provocar no espírito dos alunos 

as impressões de que resultaria, sem mais, as noções e operações 

desejadas. (AEBLIS, op.cit., 47) 

 

O dado sensível precisa ser submetido a uma atividade para que o aluno aprenda 

uma noção. Razões instintivas e habituais não bastam para que aprendamos algo, é 

preciso um olhar mais demorado, um olhar atento. Trata-se de investigar como se dá 

o reconhecimento, a assimilação e a configuração das formas espaciais, ou seja, 

dados da atividade pela qual o sujeito explora o objeto desenhado. Como 

demonstramos no capitulo interior, esse tipo de atividade é realizada por intermédio 

de associações e do raciocínio da mente interpretadora. A partir de uma linguagem 

centrada em aspectos referenciais e comunicativos, nós a estruturamos 

intelectualmente, formando assim uma linguagem interna. No dizer de Peirce, (1974, 

p.84), “{...} de fato, a atenção afeta grandemente o pensamento subseqüente”. E 

prossegue; 
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{...} Em primeiro lugar, afeta a memória; um pensamento é lembrado 

portanto mais tempo quanto maior a atenção que lhe foi dedicada. 

Em segundo lugar, quanto maior a atenção, maior a conexão e mais 

precisa a seqüência lógica do pensamento. Em terceiro lugar, pela 

atenção pode recuperar-se um pensamento esquecido. Tiramos 

destes fatos que a atenção é a capacidade através da qual um 

pensamento se liga a outro, situado em um ponto diferente do tempo; 

ou, para aplicar a concepção do pensamento como signo (trata-se) 

da aplicação pura demonstrativa de um pensamento signo. 

 

Ainda de acordo com Peirce, nada é reconhecido por nós sem antes ter percorrido 

todo o processo perceptivo; portanto, já que uma coisa só é apreendida por meio de 

uma ação interpretativa, pode-se considerar que toda aprendizagem é resultado de 

interpretações. A Fenomenologia define a aprendizagem como a compreensão de 

símbolos. Nesse sentido precisamos criar condições para que os signos sejam 

interpretados pelos alunos para que, então, possam ser trabalhos nos seus 

conceitos abstratos e na sua possibilidade icônica. Precisamos conduzi-los a ver 

bem, a querer ver bem. 

 

Frisamos o que antes dissemos; só reconhecemos iconicamente aquilo que vemos e 

só conseguimos representar aquilo que conhecemos. Para conseguirmos ver bem 

alguma coisa, precisamos entendê-la, o que significa classificá-la, nomeá-la, e 

interpretá-la, identificando e memorizando cada código, cada elemento, associando, 

reconhecendo diferenças, delineando sentidos. Se, contudo, nenhuma dessas ações 

ocorrer, não conseguimos ver as outras configurações possíveis. Como qualquer 

outra linguagem, a percepção visual é construída pouco a pouco. No dizer de 

Gouveia: 

 

O ato perceptivo é um conjunto interativo, que envolve todos os 

sentidos, e não é propriamente um modo de atuação do sujeito com 

o meio, mas uma relação entre os dois, uma relação que estabelece 

sentido para as coisas, é comunicação. 

Ver não é só perceber visualmente, mas sinestesicamente. Aprender 

a observar é aprender a precisar a relação com o ambiente num 

processo de aprimoramento sensorial e cognitivo. 
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Construções mentais são idealizadas e estas são estimuladas, materializadas e 

desenvolvidas pelo ato do desenho. Entretanto, quando se trata de desenhar 

visando o desenvolvimento da percepção, os resultados são obtidos rapidamente; 

mas quando o objetivo é apenas o domínio do desenho, o processo é mais lento, 

pois é preciso desenhar muito, repetindo várias vezes, ou seja, é necessário realizar 

vários exercícios com o intuito de memorizá-los para pouco a pouco, serem criados 

e dominados. Quanto a isso, Aebli (op.cit, p. 119) afirma: 

 

É verdade que a formação de um reflexo ou de um hábito requer a 

execução refletida de uma só e mesma ação, mas, então, cria-se um 

automatismo, e não uma operação significativa. 

 

Entretanto, entendemos que no princípio, para o aprendizado do desenho, um certo 

automatismo é necessário e não prejudicial, para que os alunos possam ir se 

familiarizando com os suportes e com o reconhecimento de qualidades formais. 

 

Reconhecemos que a prática do desenho é o aspecto mais importante para o seu 

aprendizado. Incentivar o hábito do desenho fornecerá alternativas de suportes 

gráficos para que o aluno possa se expressar mais facilmente e ter maior 

possibilidade inventiva. A sua prática constitui o princípio de um procedimento que 

leva ao auto-conhecimento, que estabelece uma relação de “aprender fazendo”, em 

vez de apenas estar preocupado com o resultado do processo. 

 

Acreditamos que para que haja um aproveitamento efetivo no processo de 

aprendizagem do desenho, como em todas as outras áreas, ou seja, para que os 

alunos retenham e desenvolvam algum conhecimento, é preciso antes de tudo que 

haja interesse por parte deles, uma intenção em apreender algo, um desejo. Só 

conseguimos compreender algo quando possuímos algum interesse na coisa objeto 

de atenção. Para informar alguém, esse alguém precisa querer essa informação, ou 

seja, precisa ter a intenção de perceber, de olhar e ver com maior interesse. A 

atenção é orientada pela intenção. Peter Milner (1970, p.332) define a atenção 

como; 
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{...} algo que deve ser percebido; esta definição, entretanto pode dar 

margem a dificuldades, porque as diversas pessoas têm idéias 

diferentes a respeito do que constitui a percepção. Se por percepção 

pretendemos significar uma tomada de consciência da entrada 

sensorial e se esperamos que a pessoa que percebe seja capaz de 

descrever ou de reagir adequadamente a esse estímulo, com toda 

certeza a atenção está envolvida. 

 

Apesar de esperarmos dos alunos ingressantes alguma intenção em apreender algo, 

reconhecemos que em todo processo educativo existe uma margem razoável de 

desperdício de informação. Falta de atenção, desmotivação e desinteresse são 

alguns fatores que impedem o registro e a apreensão do conhecimento, pois nem 

tudo interessa a todos e tão pouco da mesma maneira; cada um seleciona, dando 

maior ou menor prioridade às informações que recebe conforme a sua curiosidade 

no assunto. 

 

Durante todo o dia somos bombardeados por milhares de imagens, mas só seremos 

capazes de guardar na memória aquelas que mais nos interessaram por algum 

motivo qualquer. Esse contato com as diferentes produções imagéticas contribui 

para a ampliação do nosso olhar, para a variação dos modos de ver e para a 

alteração das nossas visões da realidade, enriquecendo o nosso repertório. 

Entretanto, é preciso conduzir os alunos a ver o que passa desapercebido, dar 

condições para que possam distinguir entre todas essas imagens, quais eleger para 

o seu melhor aproveitamento, ou seja, é preciso que sejam guiados nessa atenção. 

O dado sensível precisa ser submetido a uma atividade organizada para que o aluno 

possam apreender os paradigmas acionados. Razões instintivas e habituais não 

bastam para que aprendamos algo; é preciso um olhar mais demorado, um olhar 

atento. 

 

Cabe ao educador despertar esse interesse nos alunos, induzindo-os à assimilação 

desses conhecimentos de maneira simples e eficaz, conduzindo-os da melhor forma 

possível, ao entendimento claro, objetivo, tanto dos métodos quanto das técnicas 

Entretanto, antes de qualquer outra coisa, acreditamos que é preciso desmistificar a 

prática do desenho que não deve ser encarado como um “dom divino”, o que pode 
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ser demonstrado em parte, logo no primeiro trabalho proposto do curso e o qual 

demonstraremos mais detalhadamente no capítulo sobre o “Universo dos Desenhos 

Analisados”. 

 

Fica mais claro agora, e nos cabe repetir que a questão mais importante para o 

entendimento da realização da atividade do desenho, segundo a expressão utilizada 

por Alonso ( op.cit.,p.109) é que “Perceber e representar andam de mãos dadas”, ou 

seja, ocorrem concomitantemente. Não há uma seqüência hierárquica de primeiro 

perceber para depois representar – o ato da representação é imediatamente 

percepção. Por essa razão o desenho se faz enquanto o próprio ato de pensar de 

quem o realiza. Perceber é uma atividade, é intencional. É com esse intuito que nos 

cabe, como educadores, educar o olhar do estudante de arquitetura. De acordo com 

Gouveia, Anna P. S. (1998 p.22):  

 

Se o desenho em arquitetura é representação do pensamento, 

ensinar a desenhar é ensinar a pensar de forma concreta. A 

construção das operações se dá pela pesquisa da observação ativa 

da realidade circundante. 

 

Acreditamos em um ensino fundamentado numa metodologia de desenho nas 

teorias da Percepção e da Representação da imagem, estruturando o conhecimento, 

de forma que se possa conduzir o aluno a perceber, conhecer, avaliar e intervir no 

espaço utilizando o desenho como instrumento dessa intervenção. 

 

No ensino, o processo de interiorização desempenha grande papel, pois, embora 

partindo de experiências concretas, deve geralmente terminar em noções e 

operações de pensamento. E, aliás, o que a didática tradicional exprimiu, dizendo 

que os processos de aprendizagem devem terminar em conhecimentos “abstratos”. 

Isso quer dizer que os processos de pensamento devem tornar-se independentes 

dos dados intuitivos e capazes de desenvolverem-se no plano da pura 

representação: o processo dito de “abstração” é, na realidade, um processo de 

interiorização. (AEBLI, op.cit., p.123). 
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Exercícios como os que estamos realizando atualmente em sala de aula, têm 

ajudado a desmistificar o desenho, soltar o traço, além de contribuir na memorização 

desses traços, resultando na criação e aprimoramento de um repertório singular. 

Durante a realização dos mesmos, os alunos são obrigados a ver com um maior 

interesse o dado observado, seja física ou mentalmente para poder desenhá-lo. 

Observando, estaremos pensando o objeto, tendo reflexões, resolvendo 

dificuldades. O mais importante é vivenciar o fazer. De acordo com Fayga, (op.cit., 

p.20): 

 

Quando as pessoas participam ativamente da feitura de formas, 

vendo-as nascer sob suas mãos - nem que sejam poucos traços - 

não só se cria uma situação imediatamente carregada de 

associações, como também o exemplo concreto é sempre mais 

eloqüente do que explicações abstratas. 

 

Mediante o exercício do desenho, é possível obter um maior desenvolvimento da 

conscientização das coisas que nos cercam através dos sentidos, mais 

especificamente da percepção visual. O lema de Jonh Dewey de “aprender fazendo” 

coincide perfeitamente com a nossa maneira de pensar. Muitos profissionais diante 

do desenho de observação deixam os alunos trabalharem sozinhos, com seus 

próprios recursos, que são escassos como já pudemos constatar através de textos 

apresentados no começo dessa pesquisa. É preciso que essas atividades sejam 

guiadas, orientadas e sugeridas. 

 

Nós somos seres disciplináveis, ou seja, precisamos de treinamento para exercer 

uma habilidade qualquer. Certas habilidades, como o desenho, só se conquistam 

pelo treino contínuo e disciplinar. 

 

À medida que tomamos conhecimento de que tipo de raciocínio utilizar para 

transformar nossas capacidades em habilidades, o ensino cumprirá o seu papel, 

pois as idéias e o desenvolvimento das habilidades perceptivas ensinadas nesses 

contextos constituem-se na estrutura do conhecimento do ensino do desenho, 

refletindo em seu desempenho enquanto elaboração e enquanto comunicação. 
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Diante da ampliação deste universo perceptivo, podemos selecionar, distinguir, 

compreender e nos comunicar por imagens de uma maneira muito melhor. Este 

exercício do olhar, de ver melhor, e de desvendar e produzir significados, exige um 

trabalho contínuo de educação do olhar, que articule percepção, imaginação, 

conhecimento e, ao mesmo tempo, que valorize e respeite os diversos modos de ver 

e de estar no mundo. Percebemos a realidade de forma distinta porque somos 

diferentes, porque somos “repertórios” diferentes. Nossas emoções e conhecimentos 

interferem nas formas de ver e despertam diferentes olhares sobre a realidade. 

 

Nesta perspectiva, apontamos para a possibilidade de um ensino de desenho que 

tenha como objetivo principal desenvolver no aluno a percepção visual, ampliando 

seu repertório visual e gráfico, contribuindo para a construção de um olhar crítico no 

exercício de sua profissão futura como arquiteto. 

 

No ato de desenhar, estão implícitos processos de organização de espaço, 

composição de planos e de definição de formas. Ao produzir criativamente por meio 

de componentes visuais o aluno articula e organiza o fazer com o sentir e o pensar. 

Nesse processo estão presentes o conhecimento e a leitura dos elementos visuais, 

a experimentação e a ordenação do pensamento, a representação, o domínio das 

características dos suportes materiais, a construção de imagem, e a expressão da 

história pessoal e social do sujeito. Como resultado dessas reflexões 

compreendemos que o aprendizado do desenho é resultado da articulação entre o 

fazer, o conhecer, o exprimir e o criar. 
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6. IMPORTÂNCIA DOS SUPORTES FÍSICOS NAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

 

Por ter um caráter ativo, para a realização do desenho são necessárias tomadas de 

decisões a todo o momento, e a primeira delas é a escolha do suporte físico para a 

sua representação. Como primeiro passo é preciso perceber o campo de ação do 

suporte, suas possibilidades e suas características, já que nem todos os materiais 

são capazes de plasmar fisicamente determinados objetivos. A decisão dessa 

escolha é imprescindível, pois o material utilizado para o desenvolvimento de uma 

idéia não é apenas sua “embalagem”, ele participa ativamente do processo 

contribuindo para a criação de novos signos. Seja qual for a função representativa 

do desenho, ou de qualquer outra manifestação artística, é o suporte físico que 

sustenta sua expressão. 

 

Cada materialidade abrange de início, certas possibilidades de ação 

e outras tantas impossibilidades. Se as vemos como limitadoras para 

o curso criador, devem ser reconhecidas também como orientadoras, 

pois dentro das delimitações, através delas, é que surgem sugestões 

para se prosseguir o trabalho e mesmo para se ampliá-lo em 

direções novas. De fato, só na medida em que o homem admita e 

respeite os determinantes da matéria com que lida como essência de 

um ser, poderá o seu espírito criar asas e levantar vôo, indagar o 

desconhecido. (OSTROWER, 1977, p.32). 

 

Fayga Ostrower (1977, p.31) se utiliza do termo “materialidade” em vez de “matéria” 

e justifica a sua preferência por; “abranger não somente alguma substância, e sim 

tudo o que esta sendo formado e transformado pelo homem”. Entretanto uma das 

definições encontradas do termo “matéria” em Lalande (op.cit., p.645), reúne os dois 

conceitos, ”{...} Todo dado, físico e mental, já determinado, que uma atividade 

recebe e ulteriormente elabora”. Portanto, usaremos aqui os termos “matéria física” e 

“matéria mental” quando for necessário diferenciá-las, e o termo “materialidade”, 

como sugere Fayga, quando nos referirmos em ambos sentidos. Entretanto o termo 

mais indicado aqui e o qual daremos preferência será o suporte, o qual, segundo 
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Lalande, (op.cit., p.1095) significa; “Aquilo que está subjacente às qualidades que 

não podem subsistir por si próprias.” 

Podemos dizer que o suporte físico é aquele que sustenta uma matéria e no caso do 

desenho grafado, se não fosse seu instrumental e o seu apoio, não poderia existir. O 

suporte é a qualidade material do signo, e é essa materialidade que nos conduzirá à 

uma leitura, a um modo de ver. Entretanto, de acordo com Peirce; (1974, p. 81). 

 

Dado que o desenho não é igual à coisa significada, mas dela difere 

sob alguns aspectos, deve naturalmente possuir algumas 

características próprias, que nada tenham a ver com a função 

representativa. Chamarei a estas características as qualidades 

materiais do signo. Exemplos: a palavra “homem” consiste de cinco 

letras; numa gravura, o fato de ser plana e sem relevo. (grifo nosso). 

 

Dando continuidade ao que vimos afirmando, que o desenho é imediatamente o 

próprio pensamento de quem o realiza, entendemos que durante a sua concreção o 

repertório do sujeito será acionado em busca de informações. Entretanto, nós 

pensamos através de sinais. Espaços e objetos devem ser pensados e elaborados 

por intermédio de algum suporte para poder se efetivar em desenho. Sobretudo por 

que esses dados ainda não estão prontos para serem “copiados”, a primeira coisa a 

fazer é trabalhar com as propostas materiais com o intuito de testar suas 

potencialidades e o desenvolvimento de habilidades. 

 

As intenções se estruturam junto com a memória.. {...} Fazem-se 

conhecer, no curso das ações, como uma espécie de guia aceitando 

ou rejeitando certas opções e sugestões contidas no ambiente. Às 

vezes, descobrimos as nossas intenções só depois de realizada a 

ação. (OSTROWER, 1977, P. 18). 

 

A função desempenhada pelo suporte, desde a Antiguidade, foi a de sustentar a 

materialidade da coisa representada. A análise de alguns desenhos das cavernas 

sugere que os artistas pré-históricos aproveitavam as rachaduras criadas por acaso 
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nas paredes para dar formas às suas imagens. Guiados pela imaginação, os artistas 

delinearam nas irregularidades das rochas, contornos que davam forma semelhante 

às imagens contidas em sua memória, e que faziam parte do seu dia a dia. Vale 

lembrar a importância desse processo associativo entre as irregularidades existentes 

nas rochas e a analogia realizada com a forma volumétrica do objeto real a ser 

representado. 

 

Muitas vezes, ao fazerem a imagem, os artistas aproveitaram-se da 

curvatura natural da rocha, de relevos ou saliências, integrando a 

corporiedade da parede na forma do animal representado. É mesmo 

possível – ou até provável – que tais saliências tenham sugerido 

inicialmente a própria imagem do animal. (OSTROWER, 1983, 

p.299). 

 

 

Fig.43. Detalhe da “Sala dos bisontes”, Altamira, Espanha. O homem pré-histórico aproveita 
as protuberâncias nas paredes das cavernas para sugerir os abdomens dos bisontes, 

criando assim uma ilusão de volume. 
 
 

O desenho, assim como a arquitetura, estabelece uma relação entre as formas e as 

qualidades da materialidade, ou seja, ambos dependem do material que será usado 

na sua construção. O conhecimento do material que o arquiteto pretende utilizar em 

sua obra estará sendo referencial ao desenho do seu projeto. De acordo com Fayga 
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Ostrower, (1977, p.37) “A matéria objetivando a linguagem é uma condição 

indispensável para podermos avaliar as ordenações e compreender o seu sentido”. 

 
Formar importa em transformar. Todo processo de elaboração e 

desenvolvimento abrange um processo dinâmico de transformação, 

em que a matéria, que orienta a ação criativa, é transformada pela 

mesma ação. 

Transformando-se, a matéria não é destituída de seu caráter. Pelo 

contrário, ela é mais diferenciada e, ao mesmo tempo, é definida 

como um modo de ser. Transformando-se e adquirindo forma nova, a 

matéria adquire unicidade e é reafirmada em sua essência. Ela se 

torna matéria configurada, matéria-e-forma, e nessa síntese entre o 

geral e o único é impregnada de significações. (OSTROWER, 

op.cit.,.p.51)  

 

Daí a importância do conhecimento das “qualidades não representativas” dos 

suportes dos signos anteriormente alertado por Peirce. Por exemplo; as qualidades 

do grafite, enquanto suporte de representação, estão nele presentes nele e 

independem do que se quer representar. Qualquer que seja o projeto de arquitetura, 

não há como confundir tijolo com concreto. 

 

Por mais que os artistas possuam liberdade na criação de suas representações, ou 

seja, por mais que eles inovem exercendo sua individualidade criativa e algumas 

vezes até consigam de alguma maneira superá-los, a intenção criativa mantém 

intima relação com a escolha da matéria, com suas possibilidades expressivas, pois 

sempre estará sujeita aos limites dessas qualidades inerentes à própria 

materialidade física desses suportes; portanto “Opta-se por uma determinada 

matéria em detrimento de outras, de acordo com os princípios gerais da tendência 

do processo”. (SALLES, op.cit., p,67). 

 

No desenho, assim como em outras artes, cada instrumento cumpre o seu papel 

obedecendo às características próprias de sua linguagem. 

 

O escultor sabe perfeitamente que, se trabalha o mármore, a 

madeira ou o metal, encontra tanto limites como facilidades, que não 
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são os mesmos e que darão a mesma figura uma fisionomia sempre 

diferente. O elemento físico tem o seu papel a desempenhar. 

(HUYGHE, 1986, p.28). 

 
Portanto, para que as características da linguagem do desenho cumpram a sua 

função, devem estar amarradas às características do suporte. A escolha dos 

suportes é fundamental para que as idéias se concretizem da maneira que foram 

idealizadas, dito de outra forma, através dos materiais e das técnicas utilizadas no 

tratamento da criação do desenho é que o sujeito irá produzir os diversos signos que 

estabelecerão sua linguagem, ou seja, a sua sintaxe. São as qualidades e 

possibilidades expressivas dos suportes materiais que propõem os códigos de sua 

linguagem não-verbal. No dizer de Alonso, (op.cit., p.59), “{...} o desenho se auto-

referencia enquanto qualidade de linguagem; revela o objeto e um universo 

interpretativo que o gera através de uma linguagem não-verbal”. 

 

O desenho, entendido como imagem visual, é um texto não-verbal, e para ser lido, 

precisamos detectar as suas qualidades por intermédio de sua sintaxe. A utilização 

do suporte material físico do desenho, assim como na arquitetura e em outras 

linguagens não-verbais, ocupa um papel muito importante na sua configuração, pois 

será por seu intermédio que teremos condições de fazer a sua “leitura”, (ação 

interpretante). 

 

Entretanto, o desenho como uma linguagem não-verbal, praticamente não possui 

códigos. Cada indivíduo lê e interpreta os materiais de formas diferentes, ou seja 

cada indivíduo fará uma leitura conforme a sua visão, o seu repertório. O grande 

auxiliador dessa leitura para o intérprete serão os materiais utilizados na construção 

da obra; será por meio deles, ou melhor, será da associação dos signos constituídas 

por eles que o suporte conceitual, assim como o suporte físico, poderá efetivar uma 

representação, uma comunicação. 

 

Massironi (1982, op.cit., p.31) referencia o “duplo aspecto do suporte”: 

{...} por um lado é o sustentáculo material da imagem, por outro, (o 

da prestação perceptiva) pode assumir vários graus de inclinação e 
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nesse âmbito tornar-se parte estrutural do processo de 

reconhecimento. 

 

Todo material possui sua própria natureza e não é possível exigir dele além do que 

ele pode oferecer; por mais dinâmico que seja, ele possui um limite. Portanto 

precisamos compreender muito bem essa natureza e saber utilizá-la. Muitas vezes 

será o aspecto formal do desenho que terá que ser modificado e adaptado para se 

alcançar resultados almejados. Quanto às qualidades particulares da linguagem de 

cada um deles, Alonso (op.cit. p.,122) as denomina de “timbre”, o que poderia ser 

metaforicamente comparado à uma “carteira de identidade” do suporte.  

 

Essa descoberta do “timbre” do material é um primeiro passo para se 

perceber que um desenho não representa simplesmente algo, mas 

carrega em si uma metalinguagem, pois o material “fala” sobre si 

mesmo. E, mais importante, é um reconhecimento de que a 

concretização do desenho se faz no seu ato representativo, nunca 

antes: ele se dá no aqui/agora. 

 

Qualquer desenho é contaminado pela qualidade dos suportes que foram utilizados 

na sua construção. Muda-se o material, muda-se a qualidade do desenho, do signo. 

Por exemplo; a consistência do nanquim é ser líquido enquanto que a do grafite é de 

um pó; portanto cada um deles possui a sua linguagem, o pó esfarela-se no papel 

quando for atritado, enquanto que o nanquim é absorvido por ele. Conforme cada 

material escolhido para a realização de um desenho, temos que pensar de uma 

maneira diferente, sempre de acordo com o que o esse meio possa determinar, ou 

seja, é o suporte que organiza toda a sintaxe do desenho e o conduz a tomar 

determinada forma. Podemos citar o caso da música, onde o piano possibilita um 

acorde ou várias notas ao mesmo tempo, o que não acontece, por exemplo, com 

uma flauta. “A beleza que o artista aspira a realizar virá do partido que souber tirar 

dos seus meios e dificuldades, pelo menos enquanto espetáculo que representará 

com a sua ajuda”. (Huyghe op. cit., p.26) 
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O suporte físico entendido como indutor do pensamento, possui a propriedade de 

capacitar o desenho a se fazer em qualidade formal. Os materiais são suportes do 

pensamento: não se pode pensar independente de qualquer suporte. Como a 

própria configuração do desenho, ele também tem caráter ativo, permitindo ou 

impedindo certos rumos do pensamento porque tem possibilidades limitadas. 

 

Os materiais físicos utilizados num desenho terão, portanto, uma 

importância conjunta no seu desenvolvimento que se diversifica de 

acordo com o seu uso e sua função, com o material utilizado 

permitindo afirmar melhor ainda a especificidade e as 

particularidades do desenho. (RUDEL, op.cit., p.81). 

 

À luz de conhecimentos de natureza gráfica adquiridos pelo desenvolvimento das 

habilidades na utilização dos seus diversos suportes materiais e conceituais, a 

seguir exemplificaremos de modo mais evidente a participação de alguns desses 

suportes. 

 

Iniciaremos com alguns exemplos das obras do artista plástico Vik Muniz, pois o seu 

trabalho demonstra mais claramente os aspectos que vimos afirmando sobre o 

suporte material; seus limites e suas possibilidades. 

 

Utilizando-se de suportes materiais improváveis, o artista questiona a natureza e as 

tradições da representação visual e cria, ainda que tenha como orientação a sintaxe 

dos fundamentos do desenho, uma sintaxe própria.  

 

Por meio de tentativas e erros, e de um trabalho paciente e habilidoso, o artista 

extrai a expressão desejada de suportes tais como calda de chocolate, geléia, pasta 

de amendoim, açúcar, linha, lixo, arame, poeira, serragem, pregos, entre outros. 

Entretanto, pelo caráter efêmero desses materiais, o seu trabalho final é a fotografia. 

Geralmente parte da cópia de uma obra conhecida e a reproduz à sua maneira, mas 

também trabalha a partir de imagens de criação própria e ainda, a partir de imagens 

de várias origens.  
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Muniz busca relacionar o tema ideado, ainda que por oposição, com algo que possa 

suportá-lo fisicamente, ou seja, matéria mental com matéria física. Feito isso, testa 

os materiais possíveis e os submete à sua imaginação, arrancando de cada um 

deles a expressão desejada. Entretanto, na maioria das vezes é preciso trabalhar 

arduamente para retirar do material a expressão desejada, muitas vezes chegando 

bem próximo de seus limites físicos. Segundo ele, alguns projetos não se 

concretizam justamente por não conseguir obter desses suportes o resultado 

pretendido. Isso reforça a idéia de que é o suporte que condiciona toda a 

organização sintática do desenho, pois não conseguimos exigir dele algo que está 

além de suas possibilidades.  

 

 

Fig.44. Vik Muniz. Valentina, a mais veloz, da série “Crianças de açúcar”, 1996. 
 

Material utilizado: Açúcar peneirado por cima de papel preto. Essa série consiste em 
fotografias dos desenhos com açúcar das crianças cujos pais e os avós trabalharam na 

plantação do açúcar em Saint Kitts, no Caribe. 
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Fig.45. Vik Muniz.. 20 mil jardas (a partir de O castelo de Bentheim, de Jacob van 
Ruysdael), da série quadros de linha. 

 

 
 

Fig.46. 16 mil jardas (a partir de O sonhador, de Corot), da série Quadros de linha. 
 

Material utilizado: linha de costura sobre papel branco fixado levemente com spray. 
Os títulos das peças variam conforme a quantidade de linha utilizada (em jardas). 
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Figs.47 e 48. Soldadinho de brinquedo, da série Mônadas, 2003 e detalhe ampliado. 
 

Quadro organizado por pequenas peças de plástico de soldadinhos brinquedo sobre papel 
branco. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figs.49 e 50. Auto-retrato (Estou triste demais pra te contar), a partir de Bas Jan Ader, da 
série Rebus, 2003 e detalhe ampliado. Material: Pequenas peças de variados tipos de 

brinquedos. 
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Apesar de muitos dos seus trabalhos partirem da exploração dos limites de uma 

idéia, outras vezes o artista considera em primeiro lugar o material físico a ser 

utilizado, e desta forma o trabalho é desenvolvido baseado em processos 

experimentais e empíricos. É o caso da maior parte de suas obras com comidas e 

outros perecíveis. 

 

 

 

 

 
Fig.51. Duas vezes Monalisa, a partir da série Warhol, 1999. Material: pasta de amendoim e 

geléia. 
 
 

  
 

Fig.52. Medusa Marinara, 1998. Material: Molho de tomate e massa de macarrão tipo 
espaguete. 
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Figs.52 e 53.Action Photo (a partir de Hans Namuth), da série Quadros  de Chocolate, 1997 
e Catedral de Santiago de Compostela, da série Quadros de Chocolate, 2003. Material 

utilizado: Calda de chocolate. 
 

 

 

A calda de chocolate me parecia um ótimo material porque não 

somente é fácil de ser manipulada, mas também carrega consigo 

uma gama de associações que a torna um material muito complexo. 

Chocolate nos faz pensar em amor, luxúria, romance, obesidade, 

escatologia, manchas, culpa etc. – associações que, sem dúvida 

provocam um curto-circuito no significado da imagem original de que 

eu me sirvo para desenhar. (MUNIZ, op.cit., p.76). 

 

O suporte que condiciona toda a organização sintática do desenho, pois não 

conseguimos exigir dele algo que está além de suas possibilidades. 
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Fig.54. Mendigo (a partir de Mendigo com capa longa, de Rembrandt 1630), da série 
Mendigos, 2001. Material utilizado: agulhas, pregos e pedaços de arame.  

 

 

 

Muniz não está interessado em representar cópias perfeitas de obras reconhecidas 

ou de fotos famosas. A partir dessas imagens, o artista realiza copias, porem, o seu 

interesse primordial não consiste em representá-la com perfeição, mas, pelo 

contrário, faz questão de que o suporte participe ativamente. 

 

O artista designa tais suportes como péssimos atores, pois deixam transparecer 

suas características principais denunciando assim a sua origem. 
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“O ritmo acelerado com que minha mente reorganiza ou destrói arquiteturas de 

hábitos ópticos e rituais visuais é inebriante”. (Muniz, 2006, p.8). 

 

 

Fig.55. Cárcere I e, depois de Piranesi, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.56. Cárcere II, depois de Piranesi, 2002. 
Material utilizado: agulhas, pregos e pedaços de arame.  

 
Nesta série, intitulada Prisões, baseada em imagens originalmente em água-fortes de 
artistas do séculoXVIII e na obra Carceri d’invenzione  (Prisão imaginária) do arquiteto 

Giovanni Battista Piranesi, o artista recriou com o emprego de agulhas, pregos e pedaços de 
arame uma superposição de meios (escultura, desenho e fotografia), bem como o choque 
de duas percepções de profundidades antagônicas: uma, profusamente marcada nos 

contornos arquitetônicos, e outra, não menos complexa, formada pelo baixo-relevo da linha 
que está esticada por cima de inúmeros alfinetes de alfaiate fincados numa tábua plana. 
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Figs.57e 58. Elizabeth Taylor e Marlene Dietrich, da série Quadros de Diamantes, 2004. 
Quadro organizado por pequenas pedras de diamante sobre papel preto. 

 
Segundo Muniz ( op. cit.,p.97) estes quadros foram relativamente fáceis de fazer: 

“{...} – eu de fato fiz quando descansava de séries mais elaboradas, que exigiam mais. 
Enquanto eu via as obras como obras excessivamente aparatosas que interferem na idéia 
do valor exposto no tema, o público, conforme previ, as enxergou como diamantes e divas. 
Todas as peças (fotografias) já estavam vendidas mesmo antes de a exposição ter sido 

organizada”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.59. Frankenstein, da série Quadros de Caviar, 2004. 
 

Logo depois da série com os diamantes, o artista desenvolveu a série de monstros feitos de 
caviar. O caviar, que não tem vida longa, contrastava com a eternidade dos diamantes; 

trata-se também de uma luxúria, porém com diferentes temporalidades. 
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Mais alguns exemplos das obras de Vik Muniz e a utilização de materiais diversos e 
inusitados onde cria uma sintaxe própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.60 e 61. Mulher chorando, (depois de Picasso), 2007. Material utilizado: pigmento e 
Natureza morta com maças (a partir de Cézane), da série Quadros de Revistas. Material: 

pequenos pedaços de folhas de revistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62. Marte, Deus da guerra, (depois de Diego Velásquez), 2005, da série Pinturas de 
Lixo. Material utilizado: Lixo industrial e doméstico feito a partir de restos de brinquedos, 
latas de cerveja, pneus, peças eletrônicas, porcas, roldanas, fios elétricos, todos expostos 

em um fundo de argamassa.  
 

O desenho, assim como a arquitetura, estabelece uma relação entre as formas e as 

qualidades da materialidade, ou seja, ambos dependem do material que será usado 

na sua construção. 
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O desenho, entendido como imagem visual, é um texto não-verbal, e para ser lido, 

precisamos detectar as suas qualidades por intermédio de sua sintaxe. A utilização 

do suporte material físico do desenho, assim como na arquitetura e em outras 

linguagens não-verbais, ocupa um papel muito importante na sua configuração, pois 

será por seu intermédio que teremos condições de fazer a sua “leitura”. 

 

 

 

Fig.63. Arcimboldo ,1573. Verão, óleo s/ tela. 

 
Arcimboldo, no século XVI, compunha, com rara inventividade, perfis de personagens que 
desenhava utilizando-se de imagens de legumes, frutas e vegetais entre outros elementos 
inusitados. As partes e o todo são composições que juntos são um exemplo de metamorfose 

visual. 
 

 

De Mantegna a Arcimboldo e a Dali, o truque da imagística imersa tem sido uma 

maneira de conduzir a atenção do observador do tema para o material, da mente 

para a matéria, do conteúdo para a técnica. (MUNIZ, op.cit., p.44): 
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O caráter dos fundamentos pertencentes ao desenho é genérico, podendo ser 

utilizado como base para vários outros suportes do pensamento. Portanto, nesta 

parte do trabalho teremos como apoio orientador e controle associativo, uma série 

de manifestações artísticas que Ilustram mais intensamente os fundamentos 

pertencentes ao universo do desenho que aqui estão sendo contemplados. 

 

 

 

 

    

Fig. 64 e 65. Estátuas de rua: Edifício da Ernst & Young, Los Angeles, USA, e em Praga, 
República Tcheca. 

 

 

 

Nessas esculturas de rua o que rege as composições não são as características do suporte 
enquanto organização sintática, mas sim, a sua capacidade de contar histórias. Nelas vale 
muito mais o aspecto semântico do que o sintático. As estátuas se presentificam no meio 
urbano, constituindo quase um cenário onde o transeunte participa. e por esse motivo é 

popular, porque se comunica com as pessoas. 
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Fig 66. Seqüência de fotos (antes e depois) de pintura em parede qualificando o espaço. 

Técnica: Trompe l’oiel. 

 

 

A técnica do trompe l’ oeil, (engana-o-olhar), exige uma grande habilidade. Semelhante às 
quadraturas, estas pinturas sugerem uma aparência enganadora, porém com um estilo mais 

contemporâneo, e não clássica. A pintura qualifica o ambiente interno aproveitando os 
ângulos visuais dos transeuntes. 
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Fig.67. Pintura trompe l’ oeil em fachada de prédio em Paris, França. Pintura de Pierre 
Delavie. 

 
 

Além de o suporte ser a parede, há uma contextualização; as pinturas são incorporadas na 
arquitetura do prédio, ou seja, se integram na edificação, qualificando a arquitetura e o 

espaço urbano. 
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Fig. 68 – Requalificação do espaço urbano sugerido pela imagem – Minhocão, antes e 
depois. A imagem do viaduto foi retirada e, em seu lugar, foi mantida a estrutura das 

fachadas dos prédios através da duplicação de detalhes (recorta/cola). Photoshop; trabalho 
realizado por Fàbio Steiner. 

 
 
 
 
 
 
No exemplo acima, tipo de pensamento genérico que supõe a procura de um instrumental 
para que ele possa ser desenvolvido; no caso, o uso das possibilidades do Photoshop 
permite um controle da imagem fotográfica mantendo sua aparência “real”, apesar das 

interferências em sua estrutura. 
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O CORPO COMO SUPORTE GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.69. Seqüência de fotos de pintura tendo as mãos como suporte, por Guido Daniele. 
 

Os volumes obtidos pela posição das mãos sugerem a configuração de um pássaro. 
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Figs 70 e 71. Esculturas de pneus. 

 

A flexibilidade do material borracha cria superfícies de volumes ocos e texturas pré-

existentes que sugerem a configuração imaginada – novamente aqui, a sintaxe, as 

qualidades pré-existentes nos materiais, interferem na possibilidade semântica. 
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7. ESPECULAÇÕES EM AULAS PRÁTICAS – DESENHOS ANALISADOS 

 

Por intermédio da análise dos exercícios de desenho produzidos em nossas aulas, 

buscaremos alternativas para o desenvolvimento da percepção e da criatividade e, 

ainda, identificaremos os principais elementos definidores do desenho e as 

principais dificuldades dos estudantes em apreendê-los. 

 

A escolha dos trabalhos foi feita baseada em suas características sintáticas 

enquanto instrumento fundamentalmente adequado para a reflexão e elaboração de 

espaços e em suas possibilidades semânticas. São exercícios que entendemos que 

irão colaborar para um maior entendimento da prática do desenho e a sua 

conseqüente desmistificação. 

 

O nosso objetivo primordial foi o de testar algumas hipóteses que orientam a 

definição e elaboração de problemas gráficos. Consideramos essas atividades de 

grande importância, pois constituem o vocabulário básico da linguagem visual, 

objetivando nossas intenções de pesquisa e aplicabilidade dos seus resultados. 

 

Para tanto, abordaremos em poucas linhas alguns estágios de atividades do 

desenho, provavelmente percorridos pela maioria das pessoas, desde os primeiros 

rabiscos descompromissados e quase lúdicos até chegarmos ao estágio no qual 

algumas pessoas ingressam no curso de arquitetura. Entretanto, interessa-nos 

ressaltar a etapa em que as crianças, na sua grande maioria, deixam de desenhar, 

pois entendemos ser, culturalmente, um momento delicado para entendermos a 

precariedade do desenvolvimento do pensamento não-verbal em nossa sociedade. 

 

Para a criança o desenho é sua primeira escrita, uma linguagem através da qual se 

comunica, como o faz com o gesto ou a fala. É um desenho totalmente livre, feito 

somente de percepções. Porém, assim como os adultos, as crianças também são 

afetadas pelos costumes do seu próprio tempo e lugar. 

 

Vários estudos demonstram que a primeira manifestação do desenho nas crianças é 

espontânea e que, apesar delas se utilizarem desse instrumento como forma de 

expressão, desde muito cedo e com muita facilidade, a grande maioria delas perde 
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esse contato. Esses estudos afirmam ainda que este fato é decorrente do processo 

da alfabetização. 

 

A nosso ver, a alfabetização apresenta o problema sobre dois aspectos; o primeiro, 

é a substituição do código visual para o código verbal, quando as crianças trocam 

seus grafismos espontâneos por modelos criados de representação, ou seja, 

passam a substituir os traços gestuais, livres, pelos traços da escrita aprendida, 

convencional, como as letras e palavras. O segundo problema é a maneira como o 

processo de alfabetização ocorre, ou seja, como é ensinado; a criança é obrigada a 

abandonar a sua forma de expressão para seguir um padrão escolar imposto. A 

partir de então, uma série de outros fatores impedirá a manifestação espontânea do 

desenho, pois as diferenças das duas linguagens acabam por intimidar a traço livre. 

O processo lógico vai se impondo como o único efetivamente verossímil, mais 

seguro e exato. 

 

Brent e Marjorie Wilson, (BARBOSA, 1999, p. 59 a77), no texto "Uma visão 

iconoclasta das fontes de imagens nos desenhos de crianças", argumentam que 

após os 8 ou 9 anos de idade inicia-se um processo de desenvolvimento artístico 

que permanece durante toda a vida. 

 

Segundo Fayga Ostrower, (1977, p.128, 129), essas mudanças ocorrem devido a 

influencias de normas culturais, entretanto comenta que “{...} é comum às várias 

sociedades {...} essas alterações pouco variam de cultura para cultura”. Vale 

observar que o desenvolvimento das formas de expressão das crianças é 

classificado de forma muito similar pelos estudiosos do assunto, o que Fayga 

denomina um estilo quase que “biológico”. 

 

Quando a criança se aproxima da puberdade, suas formas 

expressivas mudam novamente: o modo de representação se torna 

mais analítico, mais descritivo, entra numa linha mais “realista”. 

 

Nesta fase, as crianças costumam ser estimuladas pelos pais, e até pelos 

professores a desenhar realisticamente - desejam desenhar realísticamente mas 

como não possuem o conhecimento de sua sintaxe, sentem-se desestimulados e 
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desinteressam-se pelo assunto. Trata-se da perda de uma espécie de ingenuidade 

presente nas manifestações artísticas. 

 

Para a pesquisa de Brent e Marjorie Wilson citada acima, foram reunidos vários 

desenhos de estudantes de várias idades e realizadas uma série de entrevistas com 

eles, que invariavelmente apontaram como origem de seus desenhos outros 

desenhos. Isto é, essas entrevistas indicaram o processo imitativo como fonte de 

suas imagens gráficas. Para estes autores, (BARBOSA, op.cit.,p.69) as imagens 

mentais mais úteis são justamente aquelas recebidas, “através de nossas 

percepções prévias de outros desenhos” e não das milhares de imagens mentais 

armazenadas pela experiência vivenciada. 

 

As configurações memorizadas que nos servem melhor {...} são 

aquelas recebidas das nossas percepções prévias de outros 

desenhos. {...} Quando desenhamos, tendemos a lembrar a mais 

vívida e preferida dessas configurações mentais armazenadas – 

configurações estas que exigem pouca transformação mental 

adicional antes de serem colocadas como desenhos. (BARBOSA, 

op.cit.,p.68) 

 

Essas crianças, quando chegam à idade adulta e são chamados a desenhar, 

representam o que têm na memória como referencial, que são aqueles desenhos 

que foram deixados lá na infância, ou seja, partem de onde abandonaram. Desta 

maneira, estaria explicado o fato de tantos adultos desenharem de uma forma 

infantil; tendo apenas como base; o contorno-linha, e o uso da cor para pintar dentro 

da figura grafada. Ainda de acordo com os estudos de Brent e Marjorie Wilson, 

(BARBOSA, op.cit.,p.71): 

 

Descobrimos também que, solicitados a desenhar um objeto que não 

tenham desenhado por um período longo de tempo, alguns 

indivíduos pareciam não ter outra escolha a não ser usar velhas 

programações - as únicas que tinham disponíveis. 

 

Como dito anteriormente, outros fatores corroboram para desincentivar ainda mais 

os alunos para a prática do desenho, fazendo com que ingressem na Faculdade 
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sem experiências atualizadas. Porém, independente dos motivos das inabilidades da 

maioria dos alunos ingressantes, o fato é que as dificuldades apresentadas por eles 

na execução dos desenhos à mão livre, demonstram a pouca afinidade que 

possuem em relação ao traçado solto, livre, não codificado nem normatizado. Não 

demonstram desenvolvimento próprio algum, ou seja, demonstram não dominarem a 

linguagem do desenho e não possuírem um “discurso” gráfico particular. 

 

Diante dessas considerações, a seleção de exercícios elaborada por nós foi 

estruturada com a consciência dessas limitações. Podemos notar que são 

constituídos por estruturas simplificadas e primárias. Nesse sentido têm a intenção 

de resgatar o traço do desenho que foi interrompido na infância, ou seja, partir desse 

repertório particular. Essas manifestações gráficas indicam uma fragmentação em 

constâncias visuais percebidas, como a textura, a forma, a cor, a luz, a sombra, o 

volume, o plano, o espaço, o fundo/figura, que estão presentes no universo da 

percepção visual. São exercícios significativos, pois enfocam e privilegiam estados 

onde os alunos irão adquirir experiências no traço, no reconhecimento das formas, 

no uso de instrumentos de representação, na educação de seu processo perceptivo, 

enfim, no domínio da sintaxe da linguagem do desenho. 

 

Dessa maneira, reafirmamos que a análise dos trabalhos produzidos pelos alunos 

deve reorientar novas proposições, estimulando mais intensamente a criação das 

habilidades para o traçado à mão livre para que seja utilizado e constantemente 

desenvolvido durante todo o curso de arquitetura. 

 
Nas próximas seções deste capítulo os exercícios serão expostos individualmente e 

na seqüência em que são aplicados em sala de aula. Entendemos que o 

aprendizado seqüencial é importante por organizar atividades onde os alunos 

reconheçam práticas e idéias que já tenham adquirido anteriormente. 

 
Para tanto, foi selecionado um número significativo de cada exercício executado 

para ilustrar, de maneira elucidativa, as questões sobre o desenho aqui levantadas. 

Cabe ressaltar ainda, que para a escolha dos exercícios, foi levado em conta o 

numero limitado de aulas disponíveis, que tem a duração de apenas um semestre. 
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7.1. O GUACHE COMO SUPORTE DE ANÁLISE DE PINTURA 

 

Iniciamos a primeira aula da nossa disciplina de Expressão no Plano com a proposta 

de um exercício de percepção visual que enfatiza uma significativa sintaxe da 

representação. A proposta desse trabalho é a de realizar a reprodução de uma 

pintura a partir de um quadro de um artista impressionista. Quanto à escolha do 

movimento artístico, optamos pelo Impressionismo por possuir, além características 

de uma pintura baseada em um determinado tipo de percepção visual onde as 

impressões visuais são enaltecidas, uma sintaxe onde a posturas perante os 

suportes materiais de representação, como o pincel e a tinta, ficam claramente 

expostas. No dizer de Fayga Ostrower, (1991, p.65) “A pintura impressionista funda 

sua pesquisa numa atitude que é basicamente fenomenológica, isto é, indaga a 

essência do ser em termos de fenômenos percebidos”. 

 

O impressionismo na pintura corresponde ao positivismo na Filosofia. 

Este também encara o mundo como se ele não fosse mais do que a 

“minha” experiência, a “minha” sensação, e não uma realidade 

objetiva que existe independentemente dos sentidos individuais. 

(FISCHER, 1977, op.cit.,p.88) 

 

O objetivo primordial desse exercício é o de desenvolver o pensamento analógico 

dos alunos por meio da pratica da linguagem do desenho. Trata-se não apenas de 

entender o processo da percepção visual, mas de educá-la pela observação e 

prática de elementos gráficos que possibilitem representar o percebido. Visa aguçar 

a percepção visual dos alunos por intermédio de um estudo sobre a sintaxe pictórica 

utilizada por esses artistas. 

 

Primeiramente fazemos uma apresentação em Power Point, com imagens de 

trabalhos de desenhos e pinturas selecionados, feitos por alunos de semestres 

anteriores. São colocadas algumas informações sobre o Impressionismo com o 

intuito de situá-los no tempo, acentuando que na época em que os quadros foram 

pintados os artistas dedicavam mais tempo para observar, olhar, e, portanto, “ver 

melhor”, (que é o pretendemos que façam ao realizar o estudo). 
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Diante de tal proposta, a grande maioria dos alunos se intimida dizendo que não 

será capaz de realizar o trabalho. Utilizam expressões como as comentadas no 

inicio do trabalho, como; “não tenho o dom”, “não tenho mão para o desenho”, e 

ainda ”nunca pintei nada em minha vida”, “nunca tive aulas de pintura”, e aqueles 

que já tiveram alguma experiência anterior como aulas de pintura à óleo ou de 

qualquer outra técnica de pintura, se sentem um pouco mais confiantes. 

 

O exercício: 

 

Material solicitado: 

 

- Folha de papel Canson A3 

- Pincéis de tamanhos e modelos variados 

- Tinta Guache nas cores: branco / amarelo / vermelho / azul / magenta. 

- Reprodução impressa de uma pintura Impressionista. 

 

Numa primeira fase os alunos realizam testes visando o conhecimento dos materiais 

utilizados, suas possibilidades expressivas e a descoberta de uma maneira possível 

de trabalhar uma representação. Solicitamos, então, que percebam alguns aspectos 

característicos da maneira de se expressar do autor da pintura, como: 

 

A atitude do pintor diante da tela: 

- como são os gestos; pinceladas curtas, longas, etc.; 

- onde e como ficam grafadas a direção, a rapidez ou a morosidade dos 

movimentos; 

- como essas características são associadas à consistência mais grossa ou mais 

diluída da tinta; 

- qual a ordem de sobreposição de pinceladas. 

A tinta e seu instrumento: 

- instrumentos utilizados – pincel, espátula, dedo, bisnaga, etc.; 

- tamanho – nas dimensões da reprodução (grande, médio, pequeno) 

- formas – achatados ou arredondados; 

- a tinta nesses instrumentos é de uma cor ou são utilizadas mais cores num único 

“toque” ou pincelada; 
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As cores: 

- combinações possíveis a serem utilizadas; 

- preparadas fora da tela, na palheta, e aplicadas em áreas determinadas; 

- cores obtidas na tela pela mistura através de gestos com o instrumento; 

 

Como geralmente são utilizadas reproduções impressas de pinturas a óleo, o 

exercício realizado com guache permite manter algumas das qualidades 

representativas daquela técnica, pois têm consistências semelhantes e são 

igualmente opacas, diferentes das tintas transparentes, como a aquarela. 

 

Vale dizer que a preferência dos suportes de representação desse trabalho é feita 

em razão da sua praticidade; utilizamos papel Canson e tinta guache porque, além 

de serem materiais fáceis de transportar, também possuem características que 

facilitam a sua prática em sala de aula, como a solubilidade do guache em água e 

possuir secagem relativamente rápida, possibilitando um maior número de 

experiências e mudanças de escolha de resultados. 

 

 

 

 
Figs.72 e 73. Aluna praticando testes de cores e pinceladas, e ao lado, em detalhe ampliado 
– parte de cima da folha, um dos resultados alcançados e em baixo, parte da reprodução 

impressa que está servindo de modelo. 
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Quanto à escolha das pinturas que servirão de modelo para o trabalho, evitamos 

que os alunos optem por aquelas que contenham imagens como, retratos, pessoas 

em primeiro plano, e ainda quaisquer outras formas muito conhecidas e definidas. 

Tais imagens, além de exigirem um detalhamento muito mais fino para sua 

concreção, geralmente fazem com que os alunos fiquem condicionados ao que já 

“sabem” delas, pois como já dissemos anteriormente, temos o hábito de ver “o que 

é” ao invés de ver “como é”. 

 

À luz da experimentação desses materiais, realizada em uma folha de teste, que 

consiste na tentativa de reproduzir as qualidades sintáticas grafadas na pintura, 

como machas, texturas, direções, mesclas de cores, sobreposições, diluições, 

nitidez, contrastes, degradês, os alunos começam a realização do trabalho definitivo. 

 

Nesta etapa alertamos que não estamos realizando uma simples “cópia” da pintura 

escolhida, mas, mais corretamente, conforme assinala Alonso (1994, op.cit., p.170); 

 

{...} uma análise de como fazer, fazendo, leva à percepção do 

elemento visual grafado, de suas qualidades materiais, da técnica e 

da maneira de produzir que o gera: leva também à percepção do 

papel desse elemento no interior de uma estrutura visual que pode 

desencadear um processo de significação. 
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Figs. 74 e 75. Reprodução impressa da pintura que serviu de modelo e à direita, folha onde 
o aluno realizou algumas testagens de cores, pinceladas e formas. 

 

Os alunos em geral se apressam em reproduzir a forma de uma imagem conhecida, 
(exemplos: acima, a vela do barco fig.75 e a  figura de mulher abaixo, fig.76) por pensar que 

já “sabem” como ela é. Então, sem “ver-perceber” de uma maneira mais atenta, a 
representação fica comprometida. 

 
 

 

 
Fig.76. Na parte de cima, o livro aberto com a imagem servindo de modelo e abaixo a folha 

na qual o aluno experimenta as primeiras pinceladas. 
 
 

O processo se torna mais trabalhoso e demorado. No caso da figura acima, os alunos 
encontram mais dificuldade em perceber que ela está representada apenas por manchas e 

não por cabeça, cabelo, chapéu e outros elementos .  
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Fig.77. Tentativas de representação do mar. 

 
 

Apesar de também “saber” como é a aparência de um mar, neste caso, 
o aluno é obrigado a olhar com mais atenção para poder representá-lo, pois, por não ter 
uma forma definida, percebe mais facilmente que este mar é feito de manchas de varias 

cores, diferente de todos os que ele conhece, e “sabe” como e´. 
 
 
 
 
 

    
Figs. 78 e 79. Trabalhos concluídos. No final a grande maioria consegue obter um ótimo 

resultado 
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O objetivo é reaprender a desenhar através de uma nova impressão, reaprender 

certo modo de ver um objeto, cada um se permitindo criar uma maneira própria de 

lidar com isso. Como já foi dito anteriormente, o domínio do desenho depende de um 

pensamento diferente do que usamos no dia a dia. Quando desenhamos precisamos 

pensar concretamente e não como de costume, abstratamente. Temos que procurar 

saber como as coisas são visualmente, como elas são feitas (com manchas, 

borrões, cores,...) e não simplesmente o que elas representam, o que elas são 

(pedra, casa, árvore...). Nas palavras de Monet: 

 

{...} Tente esquecer que objetos têm à sua frente, uma casa, árvore 

ou campo, ou o que for. Pense apenas: Aqui está um quadradinho 

azul, aqui uma forma cor de rosa, aqui uma faixa amarela e pinte-a 

exatamente como você a vê. (Monet,1999, p.42) 

 

Nesse primeiro contato com os alunos, o maior desafio é conscientizá-los quanto às 

possibilidades de desenvolver habilidades para um bom desempenho na disciplina 

fazendo-os entender que não se trata de uma aula de pintura ou de desenho 

artístico, mas um exercício ativo sobre o aumento da percepção e o 

desenvolvimento de capacidades perante os suportes de representação. Perceber 

que o que vai acontecendo visualmente está quase que totalmente contaminado 

pelas qualidades das técnicas utilizadas e procedimentos práticos perante elas – 

vale lembrar aqui que o signo não é simplesmente representativo, mas, como nos 

disse anteriormente Peirce, há sempre uma “função não-representativa” que se 

refere às qualidades dos suportes. 

 

É importante ressaltar que o objetivo não é exatamente permitir que se tornem 

artistas plásticos, mas, a partir de seus estágios de possibilidades representativas, 

adquirir o domínio do desenho como linguagem adequada para a prática de projetos 

arquitetônicos. Isso envolve a preocupação maior em desenvolver a autoconfiança e 

o desbloqueio dos entraves causados pela inexperiência. 

 

Optamos por iniciar o curso de desenho com este exercício porque ele exige uma 

profunda e detalhada atenção relacionando o papel da percepção no ato da 

expressão. A leitura e a execução desse trabalho obrigam um pensar concreto, uma 
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percepção atenta, e não um pensar abstrato e automatizado como cotidianamente é 

acionada a nossa percepção habitual. Tomar consciência de “como fazer, fazendo”, 

perceber detalhes, gestos, pinceladas, como são realizadas, tudo isso faz com que o 

aluno se dedique ao ato de olhar com atenção, sem a qual é impossível a “imitação”. 

 

 

Figs.80 e 81. Os alunos tomam contato com os materiais. Por meio de testagens, 
descobrem suas possibilidades de expressão e uma maneira possível de representação. 
Detalhe da folha onde estão sendo feitos os testes e a reprodução impressa do quadro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.82. Trabalho concluído 
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Figs. 83, 84, 85 e 86. O mesmo tema representado por quatro alunos distintos. 
 

Cada um deles tem uma maneira de ver e de interpretar o que vê, além de uma atitude 
diferente diante dos materiais e ainda uma postura diferente conforme suas habilidades 

manuais,o que resulta numa representação única,  
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Figs. 87, 88, 89, 90, 91, 92. Pinturas de alunos baseadas no mesmo tema. 

 
 

Mesmo levando em conta a influência da diferença das cores das reproduções impressas 
que os alunos utilizam como modelo, ainda assim as pinceladas, as proporções, entre 
outras coisas, diferem resultando em uma representação de características muito 

particulares. 
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Conclusões 

 

No dia a dia estamos acostumados a não prestar atenção em como são feitas as 

coisas que vemos, quais as qualidades formais que as constituem. O desenho é um 

ato de tensão, um auto-questionamento que nos obriga ao atrito entre nossos 

hábitos perceptivos passivos e uma percepção atenta e indagadora. Temos que ver 

como as coisas são e não apenas o que elas são, pois a postura marcada pelo 

hábito pode nos induzir a conclusões errôneas. Mais que isso, a prática do desenho 

é feita por meio de um pensamento por analogias, comparando qualitativamente o 

que é atual com o que já foi fixado anteriormente em nosso repertório, 

principalmente o que se refere às qualidades formais. 

 

Toda representação é uma nova construção que guarda alguma semelhança com o 

original. Porém, como dado novo, está nela presente o pensamento e a 

sensibilidade daquele que a gera. Quem representa faz escolhas, ou seja, age de 

acordo com o seu ponto de vista. Omite, consciente ou inconscientemente, 

determinados aspectos da realidade e dá destaque a outros. Ademais, “deforma” o 

dado anterior porque faz estar presente uma nova realidade – a função 

representativa é sempre inovadora, e é esse um dos objetivos da arquitetura, ela 

também uma proposta de superação da realidade presente. 

 

Ao finalizar esse exercício é feita uma exposição em sala de aula para reflexão dos 

resultados obtidos, ressaltando-se posturas distintas perante o mesmo quadro 

referencial e, principalmente, possibilitando a conclusão de que, a partir de intenções 

e conceitos abstratos comuns, na realidade a sintaxe da linguagem é um dado 

particular criado por um ser perceptivo: embora pertencentes ao universo dos 

impressionistas, as marcas do fazer de Van Gogh, de Monet ou de Cézanne não 

podem ser confundidas – eles criam e praticam sintaxes diferentes que eles próprios 

criaram no sentido de uma expressão singular. 

 

A apresentação final dos trabalhos permite ao aluno uma auto-avaliação, na qual 

observa o seu trabalho entre todos os outros e aprende a valorizar a sua expressão 

particular. Importante também acusar que os alunos entendem que seu trabalho a 

guache não foi propriamente produto de sua expressão, mas uma impressão 



 139

possível da representação de uma pintura observada, já dada e acabada. Eles 

percebem que não realizaram exatamente uma cópia, mas participaram de um 

processo de imitação que os obriga à observação dos elementos sintáticos usados 

pelo autor da pintura – prática que é mais uma “análise fazendo” onde, por um 

processo de imitação, ficam claras as posturas do pintor diante do quadro e da 

manipulação de tintas, pincéis, solventes, e sua própria gestualidade. Enquanto 

resultado, fica patente que este próprio ato “imitativo” resulta no desenvolvimento de 

procedimentos de desenho próprios – mesmo quando dois ou mais alunos escolhem 

a mesma pintura, percebem que existem diferenças nos resultados de seus 

trabalhos, percebem que realizaram uma representação possível, mas não 

necessária, porém, com qualidades satisfatórias da pintura que escolheram. 

 

Por fim, consideramos que o fato mais importante é que a grande maioria consegue 

obter um ótimo resultado e que, então, declaram surpresos: “nunca imaginei que eu 

fosse capaz de realizar um trabalho deste”, e isso representa um grande incentivo à 

continuidade da prática do desenho. 

 
A seguir ao trabalho de pintura a guache, damos início a uma segunda fase do 

curso, quando é proposto uma série de quatro exercícios seqüenciais, com algumas 

variações entre eles; onde além de darmos continuidade a educação da percepção, 

o aluno exercita soltar o traço. Eles são os seguintes;  

 

- Desenho cego 

- Croquis copiados de croquis 

- Croquis de memória 

- Croquis de observação  
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7.2. DESENHO CEGO 
 

A intenção do exercício de desenho cego é mais uma vez que o aluno apreenda 

apenas o que percebe do objeto, e que registre graficamente apenas o que ele vê e 

não o que é esse objeto. Entretanto, neste exercício específico esta atividade é um 

pouco mais exigida do que em outros, já que ele impõe ao aluno que dependa 

unicamente da sua visão ocasionando uma motivação muito maior para o 

envolvimento na experiência de observação.  

 

Durante a realização do exercício os alunos percorrem a superfície do objeto com o 

olhar, o que de certa forma, significa mais uma leitura do objeto do que uma 

representação. Este percurso difere, pois cada um deles tem a sua própria maneira 

de olhar e ver que resultará numa captura maior ou menor da quantidade de 

aspectos da coisa-objeto, a qual conseqüentemente ficará registrada no desenho. 

 

Não nos interessa a qualidade plástica ou formal do desenho, mas sim seus 

registros perceptivos nele contidos, pois a realização do exercício de desenho cego 

exige uma percepção muito além da que os alunos estão acostumamos a utilizar 

habitualmente. 

 

O exercício: 

 

Material solicitado: 

 

- Folhas de papel Sulfite A4 

- Canetas nanquim, números 0.1 e 0.5. 

 

Este mesmo material será utilizado nos próximos exercícios subseqüentes. 

 

O exercício de desenho cego consiste na observação e representação gráfica 

simultânea de um objeto, sem que o seu autor olhe para o suporte material utilizado. 

Dito de outra forma, o aluno fixa o olhar somente para o modelo e vai registrando 

graficamente tudo o que vê sem olhar em nenhum momento para o papel onde o 

desenho está sendo formado.  
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Qualquer coisa-objeto pode servir de tema para a prática desse exercício. Em sala 

de aula, nos utilizamos de modelos vivos como, por exemplo; o rosto dos colegas 

sentados ao lado, e o de suas próprias mãos, e de objetos como cadeiras, e ainda 

de seus próprios calçados.  

 

Cada um dos desenhos é cronometrado por nós; eles têm mais ou menos de cinco a 

sete minutos para realizá-los. Este procedimento é necessário para percebam e 

pratiquem a rapidez do traço. 

 

É importante lembrá-los que não estamos preocupados com o desenho acabado, 

mas sim com o processo que envolve o exercício; de aprendizado e descobrimento, 

dessa maneira, o produto final será uma conseqüência natural, onde captaram não 

apenas a aparência e sim a essência.  

 

O mais difícil para eles entenderem nesse exercício é a sua lógica, enquanto a 

maioria deles se preocupa em identificar se os traços estão certos ou errados, nós, 

professores, estamos atentos à essência do traço. Eles tentam a todo custo acertar 

e vencer o impulso de olhar para o papel para poderem “enxergar” o que estão 

fazendo e quem sabe poder corrigi-los. 

 

 

Figs.93 e 94. Em geral, os primeiros traçados se assemelham aos desenhos de crianças, 

pois em vez de desenharem o que estão vendo, vão buscar na memória o que “sabem” da 

coisa-objeto. 
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Com a prática, vão assimilando a proposta do exercício e, desprendidos do compromisso de 
ter que acertar cada um dos traços, o desenho evolui. 

 
 

 
 
 
 
 

Figs.95 e 96. Dois desenhos de sandália de uma mesma aluna – o primeiro ainda muito 
preso no que ela conhece do seu calçado, já no segundo, um desenho onde podemos notar 

uma grande quantidade de registros perceptivos. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figs.97 e 98. Desenhos de uma mão e de uma cadeira com traços soltos e com riqueza de 
detalhes.  
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Os objetos escolhidos para servirem de modelos para a realização do exercício de 

desenho cego podem ser classificados por objetos pequenos, como os calçados, e 

as mãos, e por objetos maiores como as cadeiras e os rostos das pessoas, o que 

implica em algumas diferenças durante o processo do exercício e no seu resultado: 

 

 
Figs.99 e 100. Desenhos cegos de um tênis visto por dois ângulos diferentes. 

 
Nesses casos, o olhar de quem está desenhando percorre espaços pequenos, quando os 

detalhes são melhores percebidos e assim representados. 
 

 

Figs 101 e 102. O mesmo processo descrito acima, ocorre durante o desenho das mãos. 
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Figs.103 e 104. Desenhos cegos de uma cadeira vista de ângulos de visão diferentes. 

 
 
 

Já com os objetos considerados maiores, como as cadeiras, durante o exercício os olhos 
percorrem espaços maiores – esse movimento é necessário, dado as dimensões do objeto – 
o que resulta em um desenho menos detalhado, onde as configurações gerais e estruturais 

ganham maior importância. 
 
.
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E por último, nos desenhos dos rostos, quando os dois processos descritos anteriormente 
agem ao mesmo tempo – configurações gerais, estrutura e detalhes estão fundidos. 

 

 

 

Fig.106 

Fig. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.107 
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Fig. 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.109 
 
 

O aluno deixa de pensar simbólico/verbal, para o relacional/espacial. 
O resultado final é uma conseqüência natural, onde captaram não apenas a aparência e sim 

a essência. 
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Conclusões 

 

No exercício de desenho cego a preocupação do aluno é apenas registrar aquilo que 

está vendo diante dos olhos, sem poder acertar ou corrigir o desenho. Por estar 

limitada sua mente percebe apenas detalhes, o que faz com que cada um desses 

detalhes seja apreendido com rigor. Por intermédio do registro de percepções de 

fato, o estudante consegue ter uma percepção mais rica da coisa-objeto. Dessa 

forma, a essência é privilegiada em detrimento da aparência.  

 

Geralmente, nos primeiros desenhos cegos é possível verificar que os alunos ainda 

estão muito presos ao que “conhecem” da coisa - objeto observado - e não do 

“vêem” dele, pois muitos dos grafismos acusam formas que não estão ali presentes 

e que reconhecemos facilmente como símbolos trazidos da memória, ou seja, o 

aluno tende a representar mais o que reconhece do que o que vê. 

 

Mas o gesto, ao descrever, associa-se com muita freqüência a um 

esquema memorizado que às vezes dirige, como na criança 

pequena, a definição da forma percebida ou que será representada. 

A imagem de memória intervém, com efeito, muitas vezes como um 

esquema diretor estrutural que condiciona os nossos reflexos 

imaginativos. (RUDEL, op. cit., p.80) 

  

À medida que aumenta a capacidade de ver do aluno, aumenta a sua capacidade de 

desenhar, e assim, enquanto ele desenha, vendo uma imagem cada vez mais 

desligada de seu referente externo, é obrigado a se dedicar exclusivamente ao 

processo do olhar. Cria-se desse modo, uma nova maneira de ver, o olhar é 

reeducado, e a percepção é aguçada pela obrigação que impõe o exercício de estar 

voltada apenas para observar detalhes.  

 

Desconstruindo a concepção do desenho como algo perfeito e fiel à realidade, esta 

atividade contribui para tornar a expressão gráfica mais rica, diferentemente da 

cópia que reforça modelos. Resulta ainda na contribuição da criação de um registro 

de dados próprio, criado, desenvolvido e organizado unicamente pela observação e 

percepção diferenciada feita pelo observador que realiza o desenho no momento. 
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Ao analisarmos esses desenhos, percebemos algumas qualidades que inexistem no 

objeto, e que podem ser encontradas no traço absolutamente solto do desenho. Não 

nos interessa a qualidade plástica ou formal do desenho, mas sim seus registros 

perceptivos nele contidos.  

 

Vale dizer que a avaliação desses exercícios levará em conta não o resultado do 

produto final, mas apenas o processo do trabalho, de acordo com os objetivos 

estabelecidos para cada deles. 

 

 

 

 

Fig.110. Aluno segura folha com o desenho que ele acabou de fazer – e em primeiro plano, 
o aluno que serviu de modelo. 

 

No final do exercício, mesmo diante de traços descoordenados, absolutamente soltos, é 
possível reconhecer os traços essenciais do modelo. 

 
O resultado é um desenho deformado do ponto de vista de onde fica cada elemento que o 
compõe, mas ainda que exista a deformação, há a essência, e a essência é fundamental 

para o estudante de arquitetura e urbanismo. 
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7.3. O CROQUIS  

 

Antes de prosseguirmos, seguiremos com algumas considerações sobre o croquis e 

sua importância para o estudante de arquitetura e urbanismo. 

 

Croqui, do francês, “croquis”, significa; em breves traços de desenho e pintura, 

esboço (AURÈLIO,op.cit., p.189). É uma prática utilizada por vários profissionais e 

até mesmo por pessoas comuns no dia a dia quando querem indicar um caminho ou 

ainda qualquer outra explicação de forma mais rápida. Entretanto, essa definição é 

demasiado simples quando nos referimos ao desenho do arquiteto. Para uma 

atividade multidisciplinar e tão complexa como a arquitetura que reúne 

conhecimentos intelectuais e materiais e ainda envolve conhecimentos relacionados 

à todas as artes, o croquis carrega um significado muito mais amplo do que o 

definido acima. Podemos dizer que o croquis significa uma síntese do conjunto de 

todas as idéias e do ideário do arquiteto. 

 

A primeira fase do desenho, o croqui, é o momento no qual se dá o auto- diálogo, a 

ligação entre o mundo subjetivo das imagens e o objetivo da expressão. Nesses 

grafismos, à medida que a imagem vai sendo construída por meio do domínio da 

técnica, o espaço vai criando força e o desenho força expressiva. Costuma ser um 

exercício muito utilizado pelos arquitetos para fazer e refazer traços, até que alcance 

um equilíbrio entre imaginário e representação.  

 

A técnica mais utilizada nos croquis é a do desenho à mão livre, mas alguns 

arquitetos já introduzem o desenho híbrido; traçados à mão livre sobre linhas 

impressas pelo computador.  

 

São desenhos com traços rápidos, de proporção variada, onde tudo é desenhado 

livremente, sem restrições. Não há no seu desenho inicial a preocupação com 

recursos plásticos, como texturas, claro e escuro ou outros efeitos, pois estes 

recursos poderiam comprometer a compreensão formal e básica da proposta 

arquitetônica em criação. A preocupação nesta fase é somente o registro da idéia, 

uma síntese do pensamento. Contudo, apesar de sua aparência simplificada, o 
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croqui é o resultado de um grande poder de síntese do conhecimento das técnicas e 

dos métodos do desenho. 

 (LAPUERTA, 1997, p.26) 

 

A verdadeira razão do croqui é fixar, comparar, confrontar, combinar, 

imagens mentais. A rapidez é necessária não para economizar o que 

seriam somente dez minutos para dedicarmos à outra atividade de 

projeto, mas para responder ao ritmo que tem as próprias imagens 

para combinar-se entre si e criar novas estruturas.  

 

Para Salles, trata-se de um “Percurso de Experimentação”, onde são feitas 

“seleções e opções” que poderão gerar alterações e concretizarem-se em novas 

formas. Esse processo é designado por ela como “momento de testagem”, pois, 

novas realidades serão configuradas, excluindo outras. Durante esta 

experimentação, o desenho vai sofrendo ajustes com a intenção de melhor 

representá-lo, assim, na arquitetura, os croquis são a expressão plástica da 

concepção de um pensamento, e suas possibilidades estarão sendo testadas neste 

processo. No pensamento de Cecília Almeida Salles, (op.cit., p.142 ), 

 

{...} os rascunhos e as rasuras adquirem as características 

específicas de cada linguagem e deixam transparecer o aspecto 

indutivo do ato criador. O processo de criação percorre esse trajeto 

povoado de propostas e sondagens que poderão se confirmar ou 

não.  

 

Em uma pesquisa realizada por Rafael Perrone, Ana Gabriela Godinho e Wilson 

Flório, (2005, p.617) sobre os croquis e os processos de projeto de arquitetura, foi 

constatado que os croquis podem ser organizados em duas vertentes; os de 

finalidade gnosiológica/metodológica e os de finalidade comunicativa.  

 

Os primeiros são registros gráficos utilizados para a concepção e 

desenvolvimento do projeto, e como método para averiguar a 

pertinência e a adequação de uma idéia do projeto, os outros são 

registros gráficos de projeto cuja finalidade principal se concentra em 

traduzir para um determinado público, os principais elementos. Os 
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croquis de concepção possibilitam o arquiteto a testagem de idéias, 

sendo capaz até de auxiliar no desbloqueio do pensamento. Os de 

finalidade comunicativa, além de possibilitarem a comunicação e a 

informação dessas idéias, referem-se aos aspectos espaciais de 

localização e de orientação, ou seja, apresentam as características 

essenciais do projeto a ser executado.  

 

Entretanto, cada arquiteto tem uma maneira de iniciar um projeto. Paulo Mendes da 

Rocha algumas vezes, além dos desenhos de croquis inicia seus projetos a partir de 

uma maquete, porém lhe confere as mesmas características. Durante aula inaugural 

da oficina de maquete realizada em 1 de abril de 2006 na casa Vilanova Artigas em 

Curitiba, faz algumas colocações sobre o assunto: 

 

{...} Estamos falando aqui de uma maquete em um outro âmbito. É a 

maquete feita como se faz um croqui, uma maquete em solidão! Não 

é para mostrar para ninguém. É muito interessante realizar um 

ensaio daquilo que se está imaginando! Essa postura que o arquiteto 

tem, assim como o poeta, quando toma nota, quando rabisca, realiza 

croquis (...) É a maquete como instrumento de desenho! Em vez de 

você desenhar, você faz maquete. Eu vou tentar mostrar, falar e 

fazer coisas para vocês verificarem se eu tenho razão, se é 

convincente o que eu estou dizendo {...} Por que você vê melhor – 

como pelo croqui você vê melhor – aquilo que você está querendo 

fazer. Portanto, a idéia de construir aquilo que você tem na mente é 

uma coisa sublime e particular do gênero humano {...} cultivamos 

pouco a pouco {...}. 

 

O desafio contido no desenho para os arquitetos é transportar imagens alocadas na 

mente, com relações tridimensionais para um plano bidimensional. Por isso 

consideramos a fase dos croquis de todas as outras do projeto arquitetônico o 

momento mais importante da criação, quando o arquiteto encontra maior liberdade 

para a associação de forma; onde o traço é analisado e refeito, o que contribui para 

a liberdade das diversas propostas que posteriormente serão aperfeiçoadas.  

  

 



 152

Carlos Alonso, faz a seguinte reflexão sobre a natureza do croquis: 

 

Alguém um dia resolveu ‘rabiscar’ suas idéias para registrá-las e, 

com isso, desenvolvê-las. Muitas delas tinham natureza icônica, 

compromissadas com formas e configurações, direções e esquemas, 

diagramas e falas precisas ou poéticas. Continham informações 

sobre cheios e vazios, proporções, relações volumétricas e formas 

que conversavam com seu contexto. Esses ‘rabiscos’ não assumiram 

caráter puramente representativo, mas ganharam a condição de que 

sem sua existência o desenvolvimento dessas idéias ficaria 

totalmente prejudicado e ganharia outros rumos. A idéia de um 

momento, superada no momento seguinte, permanecia ali cravada 

revelando, enquanto conjunto, mais um processo que uma 

conclusão. Já que não era um mero rabisco descompromissado, mas 

um suporte que, além de ser imediatamente uma idéia, plasmava 

uma quantidade muito grande de informações, codificou-se chamá-

los de croquis. (ALONSO, C. Depoimento do autor, 2006) 

 

O croquis é um instrumento fundamental para a arquitetura, pois está presente 

desde o inicio do processo do projeto até a sua conclusão. Aproxima o arquiteto do 

objeto a ser criado, facilitando a análise e solução de suas estruturas específicas e 

qualidades sensíveis, tais como forma peso, material, cor, relações formais, entre 

outras. Os croquis nos apresentam uma idéia da importância e insubstituível 

presença do desenho na criação arquitetônica. 

 

Portanto o nosso objetivo em relação aos exercícios seguintes é que os alunos ao 

tomarem contato com o desenho de croquis, possam compreender melhor o 

significado desse instrumento para o arquiteto e todas as suas possibilidades de 

uso. Entretanto, como foi dito anteriormente, interessa-nos somente a investigação 

dos desenhos a mão livre em sua etapa inicial, onde serão enfatizadas suas 

qualidades sintáticas enquanto instrumento fundamentalmente adequado para o 

domínio da linguagem gráfica, bem como o progresso das habilidades 

representativas e de expressão. 
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7.3.1. CROQUIS DE CROQUIS 

 

O Exercício: 

 

Começamos a aula com uma apresentação em Power Point de croquis de vários 

tipos e finalidades realizados por arquitetos experientes e renomados e vamos 

explicando cada um deles. Abordamos o tema chamando a atenção para as suas 

principais características, seus significados e usos para a profissão dos arquitetos. 

 

Damos seqüência desenhando rapidamente na lousa uma série de traçados, sem 

algum significado específico e pedimos que os alunos vão copiando, tentando nos 

acompanhar. Explicamos que os traços precisam ser feitos rapidamente, como 

estamos fazendo, e assim que acabamos de preencher toda a extensão do quadro, 

apagamos tudo o que fizemos. Esta demonstração é realizada com o propósito 

deles perceberem logo de início, uma das mais importantes qualidades do croqui, ou 

seja, a agilidade. E também, esse é um treinamento muito eficaz para “soltar o 

traço”, pela rapidez com que esses grafismos são realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.111. Exemplo de traçados com a função apenas de “soltar o traço”. 
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A intenção desse exercício é que os alunos ao desenharem croquis tendo como 

modelos croquis de arquitetos consagrados, possam perceber suas principais 

características, ou seja, que a sua configuração é feita por poucos traços, totalmente 

soltos e descompromissados, e que são construídos com muita rapidez.  

 

Feito isso, começamos com a prática que consiste em copiar da maneira mais rápida 

e aproximada possível (o tempo é cronometrado por nós; cerca de três á cinco 

minutos para cada desenho de croqui), os desenhos de croquis selecionados e 

exibidos na tela. 

 

A seguir, ilustramos com alguns dos croquis exibidos na apresentação do exercício e 

logo em seguida, com os croquis utilizados nos exercícios, acompanhados de  

alguns exemplos de desenhos copiados pelos alunos. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 112.Carlos Bratke, Lauresto Escher. 

 

Croquis onde convivem detalhes, perspectiva e implantação. Contendo também, elementos 
gráficos: flechas indicativas, palavras (nomina funções e indicam direções). 
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Fig.113. Croquis de Paulo Mendes da Rocha. 

Representação simplificada que apresentam traços identificadores do projeto.  
Desenhos sintéticos de implantação com situações de características ambientais como, 
como o sol e matas. A simplicidade formal do seu desenho contém a autenticidade de sua 

criação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.114. Croquis de Herman Hetzberger. 
 

A cor é utilizada para diferenciar elementos do pensamento hierarquizado contidos na 
arquitetura como circulações, funções, processos construtivos, dados tecnológicos, o 

publico e o privado, etc.
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Figs.115 e 116. Croquis de Herman Hertzberger. 

 

Croquis que revelam processos associativos de qualidades formais de elementos não 
arquitetônicos como vegetação, papeis, rochas, dunas, etc. 
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Fig.117. Croquis de Herman Hertzberger.  

 

 

Neste croquis fica claro como todo o processo vai se refazendo, se recompondo, se 
reformulando, através de uma hierarquia criada por diferenciações gráficas, como cor, 

textura, espessura e intensidade do traço,detalhamentos em claro/escuro ou nitidez/difusão 
e  mudança de materiais de desenho (grafite mais claro, para caneta rígida mais forte). 
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Fig.118. Croquis de Herman Hertzberger.  

 
O trabalho é concomitante; fachadas e perspectivas: mútua influência de modificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fig.119. Croquis de Herman Hertzberger.  

 
Detalhes construtivos. Aparecem descrições de materiais, forças e medidas. 
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Fig.120. Croquis de Richard Roger. 
 
 

O autor se utiliza de duas qualidades de desenho, cada um dedicado à sua função.(o 
primeiro desenho em linha destinado a dados técnicos, e o segundo, determina perspectiva 

e claro escuro para a definição de volumetria. 
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Fig.121. Santiago Calatrava. 
 
 
 

Exemplo de utilização das cores em perspectiva na determinação de volumes. (As cores 
participam somente no ato do pensamento e não na obra.) 

 
 

 



 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs 122e 123. Croquis Guilherme Mota 

Implantação em diversas perspectivas, onde convivem planta, detalhe, corte e implantação. 
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Fig.124. Erich Mendelsohn. 

 

Pincel ou caneta hidrocor que por sua espessura confundem linhas com planos 

propositalmente. 

 

 

Fig. 125. Marcos Carrilho. 

Exemplo de como configurações de espaços específicos são pensados. Verificação do 

detalhe no todo, ou seja, mudanças no detalhe para compor um todo mais harmônico. 
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Os exercícios propostos e analisados 

 

Começamos o exercício tendo como modelo um croquis de aparência simplificada, 

como este de Niemeyer onde o traço é absolutamente sintético, e onde 

desaparecem todos os detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Fig. 126. Croquis de Oscar Niemeyer MAC de Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Fig.127.Croquis de aluno copiado do croquis de Niemeyer. 

 

Assim como o exercício do desenho cego, o exercício de desenhar croquis pretende, por 

meio de sua prática, revelar as características essenciais do objeto observado. 



 164

 

Fig. 128.Croquis de Carilho 

 
Croqui de fachada (determinação de fachada) onde só alguns aspectos do desenho são 

detalhados, sendo completado por sugestões de continuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.129. Croquis de aluno 

 
Os alunos percebem que o croquis pode ser um desenho inacabado, não havendo a 

necessidade de terminá-lo, mas sim de destacar apenas os aspectos que o seu autor eleger 

como mais importantes. 
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Fig.130. Croquis de Guilherme Motta. 

Implantação em perspectiva. Poucos elementos e muitos traços representando a vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.131. Croquis de aluno. 

 
Ao copiarem este croquis os alunos percebem que os traços que representam a vegetação 

estão muito próximo daqueles absolutamente soltos que praticaram no exercício do desenho 

cego e que os elementos arquitetônicos são representados por formas geométricas de 

simples configuração. 
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7.3.2.CROQUIS DE MEMÓRIA  

 

O Exercício: 

 

Material solicitado: 

 

Será utilizado o mesmo material do exercício anterior, acrescentando-se apenas: 

 

- Caneta hidrocor na cor vermelha. 

 

O exercício 

 

A proposta do exercício é que os alunos desenhem de memória, croquis 

perspectivados de ambientes internos e externos de um lugar que conheçam bem, 

como por exemplo, do lugar onde moram atualmente. Os desenhos solicitados são 

em torno de cinco; do quarto de dormir, da área de trabalho, de estar, e mais duas 

vistas de áreas externas como a entrada da residência e a vista para a rua. 

 

Numa segunda fase é solicitado aos alunos que, de posse desses desenhos e agora 

diante dos mesmos ambientes que desenharam de memória, registrem o que 

observam realmente de cada um deles. Então, por cima dos desenhos de memória 

vão fazendo marcações à caneta de tinta vermelha com o intuito de destacar as 

modificações necessárias para a correção dos desenhos, ou seja, vão acertando as 

proporções, acrescentando os detalhes esquecidos, etc.  

 

Por intermédio desse exercício, é possível obter uma prova evidente da diferença 

entre o olhar e ver, daí a sua importância. O resultado pretendido por nós 

professores, pode ser facilmente comprovado também pelos alunos, pois ao 

realizarem um teste posteriormente comprovado por eles mesmos, fica bem claro 

essa diferença.  
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Figs.132 e 133. Nestes exemplos verificamos as diferenças entre os desenhos. No croquis 
acima há uma maior aproximação entre o imaginado e o observado do que  no de baixo que 

possui um maior número de erros. 
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7.3.3. CROQUIS DE OBSERVAÇÃO 
 

Concluímos esta série com o exercício de croquis de observação. Levamos os 

alunos até a FAU Maranhão onde depois de colocadas algumas informações sobre 

o edifício, escolhem ângulos, vistas e elementos arquitetônicos e de decoração para 

realizarem os seus croquis. 

 

A escolha do edifício dá-se por seu estilo Art Noveaux, portanto, rico em detalhes 

orgânicos ainda que geometrizados. A qualidade do edifício é rebatida nos em todos 

os seus detalhes, o que nos proporciona um vasto material para a prática desse 

exercício.  

 

O exercício 

 

A proposta do exercício é que os alunos façam croquis perspectivados de ambientes 

internos e externos, e também de alguns detalhes do edifício. Os desenhos são 

compostos por três tipos de elementos: 

 

1. Croquis panorâmico; abrangendo uma boa parte do edifício, para dar uma noção 

do seu tamanho. 

2. Croquis de volumes arquitetônicos: nichos, escadas, terraços. 

3. Croquis de detalhes: maçaneta, corrimão, fonte. 

 

A finalidade do exercício é que com a sua prática o aluno exercite a abstração, pois 

o desenho de croquis, por suas características como agilidade e rapidez, 

obrigatoriamente elimina os detalhes da forma. 

 

Os alunos começam com croquis de elementos de maiores proporções até 

chegarem aos de menores, ou seja, vão do desenho panorâmico ao de detalhe 

passando pela experiência de ter que fazer uma representação cada vez mais 

simplificada dos seus elementos, pois os detalhes ficam cada vez mais perceptíveis 

dificultando a abstração e a apreensão somente de sua essência.  
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Fig.134 e 135. Croquis panorâmico da fachada do edifício. Nos desenhos de maiores 
proporções os detalhes são mais facilmente sugeridos. 
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Figs. 136 e 137. Os alunos vão aos poucos eliminado os detalhes que são cada vez mais 
aparentes, exercitando assim abstração. 
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Croquis de volumes arquitetônicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.140 
 
 

Nos volumes arquitetônicos de menores proporcões, a representação dos elementos vai 
sendo simplificada onde só alguns aspectos do desenho são detalhados, 
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Versões do mesmo detalhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fig.141 

 

Fig.142 

 

 

Fig.143 

Nos detalhes cada vez menores, os alunos exercitam a simplificação dos elementos e cada 
vez mais a agilidade dos traços. Os desenhos apresentam somente as características 

essenciais dos elementos representados. 
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Seqüência de desenhos realizados por um mesmo aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.144. Primeiro croquis. O traço ainda contido, priorizando a aparência do edifício.  

(Caneta 0.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figs.145 e 146. No segundo croquis, além do traço já estar mais 
solto, o aluno experimenta (caneta 0.1) e consegue mais leveza nos traços. Contém os 
detalhes, porém mais simplificados, captando um pouco mais sua essência do que no 

desenho anterior. 
 

Ao lado direito, no croquis de um detalhe arquitetônico menor os detalhes já  não estão tão 
definidos. 
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Conclusões 

 

O desenho - ao ter capacidade não só para reproduzir um objeto nas 

suas qualidades visuais, mas também para investigar a sua 

organização real - permite, entre outras coisas, diferenciar entre a 

essência e a aparência de um objeto arquitetônico. (SAINZ, 1990: 

p.36) 

 

A essência é fundamental para a arquitetura, pois é nela que se encerra a 

informação fundamental do detalhe, entretanto, a essência da coisa-objeto não se 

resume na sua visibilidade.  

 

No dicionário (AURÉLIO, op.cit., p.272 e p. 50), encontramos o termo essência 

definido como; aquilo que constitui a natureza das coisas; Idéia principal; Filos. O 

que constitui o cerne do ser; natureza; substância, enquanto que aparência como; 

aquilo que se mostra à primeira vista; aspecto. Aquilo que parece realidade sem o 

ser; ilusão, fingimento; disfarce. 

 

Durante o exercício de desenho cego, os alunos percebem qualidades que inexistem 

na coisa-objeto, e que podem ser encontradas no traço absolutamente solto do 

desenho, ou seja, detectam por meio do olhar que percorre objeto, a sua essência, 

em detrimento de sua aparência. Podemos dizer que eles lêem em vez de 

representarem a coisa-objeto, e ainda, mesmo que haja a deformação, captam a  

sua essência. O resultado final é semelhante ao traço do croquis que realizado 

rapidamente objetiva exatamente essa essência. 

 

O exercício de croquis também pretende revelar as características essenciais do 

objeto observado. Apesar de a metodologia ser diferente, o processo do 

pensamento utilizado é similar nos dois exercícios, quando a essência é privilegiada 

em detrimento da aparência. Ao desenhar os croquis, os alunos reconhecem 

traçados semelhantes aos que foram feitos no exercício de desenho cego, 

colaborando com um maior entendimento dessas práticas. 
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A representação final resulta em desenho sem controle do traço e, ao mesmo tempo 

a liberação do traço rígido, inexpressivo do ponto de vista geométrico. O traço sem 

controle, resultado de um movimento de mão, adquire a aparência mais orgânica, 

daí a liberação do traço. 

 

A proposta do exercício é que entendam que não existem erros nessas atividades, 

assim como também não existem erros nos croquis, eles representam uma busca, 

uma procura de acertos. Os desenhos são realizados propositalmente à caneta, 

para não serem apagados e corrigidos, para que percebam com isso, que o croquis 

contém o erro. 

 

Essas atividades são de aparente simplicidade, pois por estarem habituados, os 

alunos representam muito mais o que reconhecem do que o que vêem 

propriamente, e é muito difícil para os alunos se libertarem de padrões que os 

acompanham há muito tempo. De fato, as qualidades puramente visuais da 

aparência são as que mais nos atingem diretamente. Entretanto, no dizer Arnheim, 

(op.cit.,p.52) “Para captar a simplicidade é preciso entender a ordem dos dados 

essenciais, aos quais todo o resto deve se submeter”.  

 

Para a grande maioria deles, o único desenho que têm feito ultimamente é o da 

escrita, e que hoje em dia, diante dos meios computacionais, sabemos que é uma 

prática muito pouco utilizada. Portanto suas mãos estão automatizadas, presas, e é 

preciso “soltá-las” para o desenho.  

 

Vale observar que os processos dessas atividades contaminam posteriormente o 

desenho controlado, feito conscientemente, onde outros aspectos do objeto 

representado, como relações de proporção correta, estrutura entre as partes, 

exatidão volumétrica, relações de profundidade, cheios e vazios e etc, agora 

comparecem. O traço está contaminado pela liberação anterior. 

 

Vale dizer ainda, que a avaliação desses exercícios levará em conta não o resultado 

do produto final, mas apenas o processo do trabalho, de acordo com os objetivos 

estabelecidos para cada um deles. 
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7.4. TEXTURAS 

 

A proposta desse exercício é a realização de um estudo sensível de materiais onde 

por intermédio da representação gráfica esteja envolvida a percepção sensório-

motora, aliada à percepção visual dos alunos. Este exercício foi um dos 

selecionados sobretudo porque a criação de texturas possibilita uma rica série de 

variações. 

 

Temos como objetivo principal a desautomação pela ampliação das possibilidades 

de uso do material. Desautomatizar significa começar a ver de novo o que se está 

acostumado a ver automaticamente, isto é, através da testagem das possibilidades 

do grafite, descobrir novas possibilidades de utilização do material, visando a 

elaboração de superfícies texturadas por meio da criação de posturas que não a da 

escrita.  

 

A desautomação pela ampliação das possibilidades de uso do 

material é uma descoberta das qualidades expressivas do grafite; 

leva a uma nova percepção quanto à maneira de observação do 

mundo material. Desautomatizar significa começar a ver de novo o 

que se está acostumado a ver automaticamente. (ALONSO, op.cit., 

p.121) 

 

É necessário perceber o campo de ação do suporte, as suas possibilidades e suas 

características, para então explorarmos e tirarmos dele qualidades que até então 

não estavam visíveis. De acordo Carlos Alonso, durante uma aula expositiva sobre o 

desenho; 

 

{...} A expressividade não pertence ao ser humano; ela provém das 

possibilidades do material trabalhado. Cabe à ação humana, 

segundo suas habilidades e percepções, arrancar do material a sua 

expressividade. (Depoimento do autor, 2005). 

 

O exercício consiste em experimentar criar diferentes tipos de texturas, mantendo o 

princípio de superfícies organizadas uniformemente, e diferentes uma das outras. 
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A textura se concretiza a partir de um elemento gerador (uma unidade) que se 

multiplica em uma área, sem alternar a sua uniformidade, que é a sua grande 

característica – na presença de várias unidades é criada uma estrutura a qual 

destrói a forma unitária e cria a sensação de superfície. Suas possibilidades são 

inúmeras e podem ser de origem orgânica ou geométrica. Podemos gerar texturas 

que se assemelham a coisas reconhecidas, como cascas de árvores, folhagens, 

pedras, tecidos, etc. Elas ainda podem remeter-se a si próprias sem serem a 

representação de algo conhecido.  

 

Como dissemos anteriormente, cada um dos suportes materiais possui suas 

especificidades, por exemplo; o grafite propõe coisas que o guache não é capaz de 

realizar. Ele possui a sua própria linguagem que precisamos descobrir para começar 

a testar as diversas possibilidades de criação das texturas, precisamos conhecer ter 

um contato com o material que vamos nos utilizar para poder executá-las. 

 

A textura é um elemento caracterizador da superfície dos objetos. Pode-se dizer que 

é uma sensação transmitida pela a aparência dessa superfície dos objetos; uma 

impressão tátil. Essa experiência servirá para que os alunos conheçam variados 

tipos de texturas por meio da exploração gestual. Depois dela, os alunos passam a 

ver as superfícies das coisas e objetos com suas texturas particulares de modo mais 

claro, colaborando para uma melhor identificação materiais, o que imprescindível 

para o futuro arquiteto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.147. Texturas em degradê. Possibilidades de uma determinada textura produzir uma 

escala de cinzas que vai do 0% (textura ”no claro”) até 100% (textura “no escuro”). 
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O exercício: 

 

Material solicitado: 

 

- Folha de papel Canson A3 

- Lápis integral, 6B 

- Estilete 

 

Em uma folha de papel são feitos de dez a doze quadrados (5x5cm), onde as 

texturas serão inseridas. Esses espaços são fechados com a intenção de criar um 

maior interesse visual nesta zona sem que se defina alguma imagem. 

 

Pedimos para que os alunos não usem a ponta do lápis integral, tirando assim a 

possibilidades do desenho em ponta, onde a única criatividade seria desenhar por 

meio de linhas, diferentes formas repetidamente. O resultado seria um desenho em 

que a mente estaria dominando, isto é, estaria determinando caminhos para os 

contornos lineares seguirem.  

 

A partir dessa condição, diversos tipos de marcações no papel podem ser gerados. 

Esta mudança de postura depende de cinco variáveis:  

 

-Textura tátil da superfície do papel. 

- Condições do formato do grafite. 

- Movimentações da mão. 

- Pressões do grafite sobre o papel. 

- Afastamento ou justaposição de marcação 

 

Qualquer mudança numa dessas condições criará um tipo diferente de superfície de 

textura. 

 

A textura da superfície do papel utilizado participa do resultado obtido, o que em 

alguns casos pode gerar um resultado desejado. Apesar dos alunos utilizarem o 

mesmo tipo de papel, hoje em dia existe no mercado uma grande variedade de 

papeis Canson e acabamos por detectar diferenças nos resultados. 
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Para alterar a ponta do lápis e criar algumas novas possibilidades, os alunos se 

utilizam de um estilete ou outro instrumento para modificá-la. Por esse motivo 

usamos o lápis integral, pois a sua espessura mais grossa, permite mais 

possibilidade de mudanças. 

 

E por fim, os movimentos que forem feitos com as mãos ou até com o próprio papel, 

a intensidade da pressão exercida sobre o papel, alteram tanto a intensidade de 

cinza produzido pelo grafite como também o formato da marcação, assim também 

como o afastamento ou a justaposição de marcação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figs. 148 e 149. Exemplos de resultados obtidos por meio de variados usos do grafite. 

 
Os alunos descobrem novas possibilidades de uso do suporte. 
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Conclusões 

 

Com esse exercício quisemos demonstrar que são possíveis inúmeras relações para 

se “arrancar” qualidades de um suporte, até mesmo de materiais aparentemente 

“conhecidos” como o grafite. Porém essas relações não estão determinadas, devem 

ser geradas, revelando um traço repertorial e perceptivo do sujeito que observa e 

desenha. 

 

A desautomação além de levar os alunos à novas descobertas de possibilidades do 

uso do material, contribui para novas associações interpretativas. Com a realização 

desse exercício o aluno descobre novas possibilidades do grafite que mais tarde 

poderá ser utilizado oportunamente, de acordo com o seus objetivos. 

 

Para, além disso, estudantes de arquitetura e urbanismo que, pensam-desenham 

sua criação e que desenham-pensam o que será a sua concreção, é necessário 

conhecer e entender os materiais possíveis para que ela se realize. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.150. Desenho de observação. Os alunos descobrem novas possibilidades de uso do 
suporte que são aplicados nos desenhos de observação. O claro/escuro que determina 

maior definição de volume. 
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Fig. 151 152 e 153. Exemplos de aplicações de diversas texturas desenvolvidas durante o 
exercício e aplicadas posteriormente em desenhos de observação. As formas se organizam 
enquanto estrutura, onde a diversidade de texturas de traços grossos e finos, revelam 
diferenciações de materiais observados. 
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7.5. DO TRIDIMENSIONAL PARA O BIDIMENSIONAL 
 

 

A prática do desenho é a prática do pensamento analógico, ou seja, temos que 

comparar diversos tamanhos, espaços e formas, claro e escuro, etc. O desenho é 

feito de contrastes e é desta forma que decodificamos o mundo tridimensional e o 

interpretamos de forma bidimensional. Porém, desenhar a partir da observação de 

uma realidade tridimensional não é o mesmo que desenhar a partir de uma imagem 

bidimensional, existe uma diferença entre esses tipos de representações, cada uma 

delas possui a sua própria sintaxe. A natureza do sinal bidimensional é totalmente 

distinta do sinal tridimensional.  

 

Pensamos o espaço como estático e abstrato; organizamos o espaço tridimensional 

pensando o espaço bidimensional, através de suas características, largura e altura. 

 

Neste exercício fica evidente a relação entre Percepção e Representação, pois os 

alunos além de experimentarem a passagem do espaço tridimensional da paisagem 

para o espaço bidimensional do papel, logo em seguida deste exercício 

experimentam um outro desenho que parte de uma imagem fotográfica para o papel, 

ou seja, do bidimensional para o desenho bidimensional. Nos dois casos os 

elementos representados são orgânicos 

 

O objetivo dessa atividade é que os alunos por intermédio do desenho consigam 

“ver” as diferenças da relação entre Percepção e Representação. Não é uma tarefa 

fácil, já que uma está contaminada pela outra.  

 

Essas contaminações nos confundem, pois a bidimensionalidade se dá no plano 

enquanto que a imagem tridimensional acontece na mente, que ajuda na criação de 

correlatos para que em um plano bidimensional perceba-se o tridimensional. 

Portanto Percepção e Representação estão contaminadas.  

 

Os alunos vão aprender pelas descobertas dessas diferenças, e o desenho é uma 

ótima ferramenta para a leitura e visualização das relações tridimensionais.  
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Entretanto, as diferenças de relações possíveis do bi e do tridimensional, tanto na 

sua percepção quanto na sua representação são muitas e nã 

 

 

O exercício: 

 

Material solicitado: 

Primeira aula: 

- Folha de papel Canson A3 

- Lápis grafite: 2B, 4B, 6B. 

 

Aula seguinte será utilizado o mesmo material da aula anterior, acrescentando-se 

apenas: 

- Figuras de revistas ou reproduções impressas de imagens que contenham 

elementos similares aos da composição que elaboraram a partir de espaços 

tridimensionais. 

 

Na primeira fase do exercício, diante de um espaço real, neste caso um dos jardins 

do Mackenzie, os alunos traçam algumas anotações gráficas apenas como 

referencia das proporções dos elementos que farão parte da composição. Voltam 

para sala de aula e lá completam o desenho com o que observaram, pois o trabalho 

não é uma cópia do natural, e sim uma representação. Pedimos para que apliquem 

das texturas que foram geradas na aula passada. 

 

Dando continuidade ao exercício, na aula seguinte os alunos, agora tendo como 

modelo imagens bidimensionais, (imagens de revistas e etc) usando os mesmos 

elementos, como as texturas, claro e escuro, perspectiva, proporção, etc, realizam 

um outro desenho 
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Fig.154. Desenho a partir da observação. (Tridimensional) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.155. Desenho a partir de uma foto de revista. (Bidimensional). 
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Conclusões 

 

 

Desenhar a partir da observação de uma realidade tridimensional 

observada não é o mesmo que desenhar a partir do seu simulacro 

fotográfico. As tensões perceptivas existentes no primeiro caso, 

devido à necessidade de transposição da tridimensionalidade para o 

bidimensional, são amenizadas no segundo, pois essa transposição 

já foi realizada mecanicamente pela máquina fotográfica. ALONSO 

(op. cit., p. 178). 

 

A partir da realização de uma experiência de desenho anterior, a leitura de trabalhos 

similares, principalmente aqueles que envolvem o mesmo suporte de representação, 

permite um aumento de conhecimento aplicável em atividades subseqüentes. 

Depois das descobertas realizadas a partir do exercício de pintura e do de texturas, 

os alunos possuem referenciais que são transportados para essas novas atividades. 

 

No caso do desenho de observação, os alunos são obrigados a ver com um maior 

interesse o objeto, seja física ou mentalmente para poder desenhá-lo. Observando, 

estaremos pensando o objeto, tendo reflexões, resolvendo dificuldades. Conseguem 

ter um melhor entendimento do mundo abrangente, propiciando uma melhor e mais 

aprofundada compreensão deste vendo-o de uma maneira diferenciada. 

 

Após terem passado por uma seqüência de exercícios, os alunos 

devem estar preparados para desenhar com certo grau de 

autonomia, - julgamento independente e experiência, em níveis 

compatíveis com o seu aprendizado. (Barbosa, op.cit, p.101) 
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8. À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Em síntese, o projeto de pesquisa proposto tem por objetivo contribuir para uma 

abordagem específica sobre o ensino do desenho livre na graduação em arquitetura 

e urbanismo, que se resume na idéia de que pode ser aprendida, aperfeiçoada e 

refinada, nas mais variadas técnicas e modalidades, não sendo apropriado encará-lo 

como um “dom inato”, que necessite de quase nenhuma lapidação. 

 
O domínio do desenho não depende da habilidade manual, nem de um exímio 

conhecimento de técnicas, pois o domínio de uma técnica só é alcançado quando a 

expressão é trabalhada junto com a procura de soluções técnicas para materializá-

las. O desenho é gerado por trabalho, e a sua prática constante é o melhor meio 

para se perceber isso.  

 

O domínio do desenho depende de um pensamento e um olhar diferentes do que 

estamos acostumados a usar diariamente. Quando desenhamos precisamos pensar 

concretamente e não como de costume, abstratamente. A prática do desenho é a 

prática do pensamento analógico, ou seja, feita por comparações. Temos que 

comparar diversos tamanhos, espaços e formas, claro e escuro, etc. 

 

No dia a dia estamos acostumados a não prestar atenção nas coisas que vemos. O 

desenho nos obriga a fazer estas duas coisas; ter uma percepção habitual e outra 

atenta. Temos que raciocinar, conhecer e reconhecer aquilo que estamos 

desenhando. Para poder ver de uma maneira adequada para desenhar, é 

necessário pensar de uma maneira adequada, diferente do modo utilizado no dia-a-

dia. Para desenhar precisamos treinar a mente, os olhos, e as mãos.  

 

Como vimos afirmando, acreditamos que a questão mais importante para o 

entendimento e a realização da atividade do desenho, segundo a expressão 

utilizada por Carlos Alonso (op. cit, p.109) é que: “Percepção e Representação 

andam de mãos dadas”, ou seja, ocorrem concomitantemente. Não percebemos 

primeiro para depois representar. Por essa razão, o desenho pode ser admitido 

como o próprio pensamento de quem o realiza. Perceber não é uma relação passiva 
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com o meio. Perceber é uma atividade, é intencional. De acordo com Gouveia, Anna 

P. S. (1998 p.22);” Se o desenho em arquitetura é representação do pensamento, 

ensinar a desenhar é ensinar a pensar de forma concreta”. 

 

Acreditamos em um ensino fundamentado numa metodologia de desenho nas 

teorias da Percepção e da Representação da imagem, estruturando o conhecimento, 

de forma que se possa conduzir o aluno a perceber, conhecer, avaliar e intervir no 

espaço por meio do desenho.  

 

Para o aprimoramento do desenho procura-se direcionar e desenvolver a 

sensibilidade do olhar visando a emissão de um juízo perceptivo por parte dos 

alunos para a percepção e suas possibilidades de representação.  Vimos que isso é 

possível, através da prática de exercícios como os demonstrados nesse estudo. 

 

Portanto, a percepção atenta é uma capacidade que é ou pode ser desenvolvida por 

qualquer pessoa, mas para que isso aconteça, é preciso o exercício de ver e o 

desenvolvimento de habilidades perante o suporte de representação. Não é fácil ver, 

principalmente no mundo em que estamos vivendo, de imagens rápidas, veiculadas 

pelos meios de comunicação em massa onde na maioria das vezes não precisamos 

usar a nossa capacidade de percepção para decodificá-las. Ver é mais importante 

do que enxergar. Ver define uma qualidade da visão. Enxergar está mais ligado 

justamente a esse mundo de imagens rápidas e fugazes a que somos submetidos 

nos dias de hoje e, que nos faz acostumar a não prestar atenção no que vemos.  

 

A grande maioria dos alunos de arquitetura, hoje em dia, está acostumada a 

solucionar todos os problemas gráficos com o auxílio do computador, já que este 

possibilita um resultado rápido e prático. 

 

Diante dessas tecnologias, que poderiam fazer com que as metodologias 

convencionais do ensino do desenho fossem abandonadas, percebe-se nas várias 

escolas que lecionam arquitetura no Brasil, a existência de cursos de expressão 
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livre, inclusive nos cursos de introdução para o ingresso nas Faculdades de 

Arquitetura. Os vestibulandos de Arquitetura submetem-se ainda ao exame de 

aptidão onde necessitam demonstrar seus conhecimentos e aptidões na 

representação visual do pensamento não-verbal. Além disso, percebe-se nos cursos 

de graduação que o pensamento do dado visual de certa maneira impera como 

ponto de partida para a utilização de instrumentos de desenho, sejam manuais ou 

computacionais. 

 

A informática dispõe de vários programas gráficos voltados para o desenho 

arquitetônico e que, representam atualmente uma indispensável ferramenta de 

trabalho que permite uma pré-avaliação do objeto a se construir prevenindo erros no 

seu desenvolvimento, e ainda para detalhamentos finais do projeto e sua execução. 

 

Porém, o projeto arquitetônico não significa só uma representação, ele é a 

expressão de um pensamento de um espaço alocado na mente. Os croquis neste 

processo, representam a primeira fase de um desenho, é um exercício muito 

utilizado pelos arquitetos para fazer e refazer traços até que alcance um equilíbrio 

entre imaginário e representação. 

 

Nesses esboços realizados por meio do desenho à mão livre, à medida que a 

imagem vai sendo construída através do domínio da técnica, o espaço vai criando 

força e o desenho força expressiva. 

Neste processo, o talento é o de pensar e não o representar. A representação 

através do desenho, a técnica é aprendida através do treino e da prática por 

qualquer pessoa que possua alguma habilidade manual, como, por exemplo, saber 

escrever. A união desses dois aspectos dá ao trabalho, a perfeição da execução. 

Eles andam juntos, se acrescentam, ou seja, se unem para se tornar uma coisa 

maior. 

O desenho possibilita a resolução de numerosos problemas do domínio 

tridimensional, da engenharia, da arquitetura, do design, etc.. Nestes campos, ele 
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assume o papel de veiculo de comunicação das idéias do projeto. Espaços, 

edifícios, objetos são imaginados, inventados, reestruturados e registrados a partir 

das metodologias de projeto que tem como suporte o desenho, ele é à base de 

qualquer trabalho visual, bi ou tridimensional, e é por isso que seu domínio se torna 

indispensável para os estudantes de arquitetura e urbanismo. 

Nós desenhamos para educar o olhar, memorizar experiências, e o mais importante, 

para experimentar o pensamento. 

 

A descrição das ações relatadas nesse estudo se deu mediada pelo nosso olhar 

cotidiano na função de professores de desenho. A nosso ver, a leitura dos indícios 

oferecidos pelos alunos por meio dos exercícios realizados em sala de aula, 

demonstrou ser para a prática do desenho, uma configuração de uma prática que 

poderá sempre ser reavaliada e replanejada, ou seja, de um objeto de reflexão com 

a intenção de contribuir continuamente para o seu melhor entendimento tanto para 

os educandos como para os educadores, resultando em uma melhor formação dos 

alunos.  

 

As sugestões propostas nesse estudo visam buscar uma concepção mais 

apropriada para o ensino e a aprendizagem do desenho e portanto o seu  melhor 

aproveitamento e entendimento. As premissas e sugestões aqui levantadas não 

pretendem concluir esse assunto, apenas destinam-se a ampliar ainda mais a 

discussão. 
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71. Esculturas de pneus.  
Fonte: http://www.Malgusto.com/ pneus 
 
72 a 111. Trabalhos produzidos por alunos em sala de aula de 2004 à 2007. 
Fonte: Foto de autoria própria. 
 
112 a 126, 128 e 130. Imagens retiradas de exposição: “Croquis como concepção de 
arquitetura”, FAUMACK. 
 
127, 129 e 131 a 155. Desenhos de alunos desenvolvidos em sala de aula. 
Fonte: Foto de autoria própria. 
 


