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a.a.o.

O Erro no Desenho
Joaquim Pinto Vieira

4

O homem é o único ser vivo que reconhece o erro. Quer dizer,
relativiza o valor de uma ação. As ações dos outros seres são muito
reduzidas ou mais amplas mas eles não têm consciência do seu valor.
Julgamos nós. Estamos mais uma vez sós. Por isso se diz, “errar é
próprio do homem”. Falhar, não acertar…, só não erra quem não
faz. Cícero dizia que, todos os homens podem cair num erro, mas só os idiotas
perseveram nele.
Eu erro, logo existo. Mas se erro sempre, ou muito, pode ser que
deixe de existir. Errar é próprio do aprender mas o erro não pode
repetir-se. Não gostamos que nos digam que erramos, embora por
vezes achamos que o fizemos. Por outro lado é bom apontar os erros
aos outros. Para bem da má consciência dizemos que é para ajudar.
Mas em muitos casos é com a denúncia ou apontamento do erro que
ele se torna útil. Explicar o que está errado num desenho pode ser
mais útil e esclarecedor do que dizer o que está certo. O Desenho
errado é como uma doença. Diz-nos mais sobre a realidade do que a
saúde. Só quando estamos doentes valorizamos a saúde, sentimos o
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nosso corpo e mais o valorizamos e avaliamos. Quando estamos saudáveis não sentimos o corpo. Não se considera aqui o erro como uma
componente tática e tácita dos processos criativos – errar e corrigir;
O erro pode ser moral e subjetivo ou pode ser técnico e é objetivo.
Trocar as torneiras ou virar à esquerda. É errado ignorar o sofrimento do outro. No Desenho o erro é sempre objetivo. Também o erro
está associado ao conceito de prevaricar, mas não tem sentido usá-lo
no desenho. Donde se concluirá que desenhar não é uma atividade
subjetiva. Já disse noutra altura que o desenho se me revelou como o
domínio das quantidades duma forma qualitativa. O erro no desenho
é muitas vezes reconhecido pelo autor no ato mas muitas das vezes
não é e nalguns casos nunca é. Com o criminoso também acontece.

6

A designação de erro ou errado, atribuído a um desenho ou ao ato
de desenhar é o menos reconhecido que conheço. Podemos ver por aí
em todo o lado, em especial em obras da pós-modernidade desenhos,
que representam formas e que se incluiriam pelas suas características
no grupo de desenhos errados ou com erros como fazemos perante um desenho de um estudante. Mas também nunca ninguém acha
errados os desenhos, pinturas, esculturas ditas populares, primitivas
ou ingénuas que apresentam disformidades face às formas representadas. As artes plásticas são a única atividade artística em que esta
circunstância se verifica. Na música, bailado ou canto o que está mal,
errado, é evidente e recusado. O mesmo na escrita ou na matemática
onde o erro é patente e eliminado.
Onde vão os professores de desenho encontrar fundamentos para
dizer a um aluno que o seu desenho tem erros, está errado? Claro que
os alunos dizem frequentemente que o seu desenho ou o do colega
está errado. Tem disformidades, imprecisões, trocas, desacertos, incongruências, faltas, desproporções. Estas são os principais aspetos
que provocam num desenho a possibilidade de ser designado como
errado. Elas não se referem, como na escrita, a um código fechado.
Elas correspondem ou a uma analogia com os modelos na representação e, em casos específicos na abstração, com as figuras geométricas. No universo informal tal conceito não pode ser usado. Ninguém
pode dizer que uma mancha feita a pincel em ziguezague possa estar
errada. Terá outras fraquezas ou virtudes.

Quem desenha de memória ou de imaginação tem essa ameaça ou
se afasta dela. De memória a possibilidade de ele surgir está sempre presente. Como é o olho do elefante, o bico da gaivota, a posição dos dedos da mão, a folha da árvore, etc.? No desenho de imaginação o erro
dissipa-se no critério do autor. Só surge na incongruência ou na falta.
No Desenho o erro pode fazer parte da tática de elaboração da
imagem em especial no modo esboço. Corrigindo se vai acertando.
Este processo assenta na convicção de que a perceção do desenhado
ajuda a ver o que há a desenhar. E isso parece ser verdade. Mas tem
limites. A consciência ou a clara perceção do erro pelo autor é muitas
vezes inalcançável.
Erro e perfeição. O erro está no caminho da perfeição. O que têm
a ver o método com a eliminação do erro ou com o seu reconhecimento? O mais importante é ter um método e um comportamento
que permita reconhecer o erro e poder evitá-lo em seguida. E isso é
aprendizagem.

7

desenho 1

desenho 2

Se virmos com alguma atenção uma série de desenhos maus, por
terem muitos erros, o que vemos? No des. 1, alguma consciência da
ordem dos planos que definem o espaço o que apela para uma certa
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cognição, sabe perspetiva ainda mal, (o lago devia estar no centro mas
está no ar) mas não possui uma tática para utilizar o grafismo que é
essa hipótese de fazer imagem gráfica para representar tipologias, e
para ordenar a função das linhas e a sua repetição ou reforço. No des.
2, um esquisso, logo rápido, é a desordem total na inclusão de objetos.
É um catálogo de formas, não a imagem e um espaço.

desenho 5

a utilização das espessuras nas linhas nos vários momentos do desenho – limites da face, contornos do desenho e nas linhas grossas ou
manchas cuja intensão é dar tonalidade às superfícies pele e cabelos
ou aos elementos olhos e lábios, por ex.. Tudo é arbitrário e ineficaz.

8

desenho 3

desenho 4

Os des. 3 e 4 são um contorno e um esboço linear. O que se passa
no ato de representar? A tática nos dois modos é diferente. Mas o
erro advém duma elevada falta de conhecimento de tipologias corporais e também de uma atrofiada capacidade percetiva e uma fuga
à perceção. Eu nunca vi a face de uma pessoa, mas se olhar para ela
eu serei capaz de ordenar a relação entre as partes. Mas isto pode ser
difícil.
O des. 5 porque deve ser considerado errado? Não cumpre satisfatoriamente as exigências de reconhecimento histriónico? Espera-se
de um desenho uma coerência, como em tudo. Coerência formal ou
estética. É habitual no desenho de faces, nas caricaturas, modificar as
relações proporcionais entre os elementos da face. Não será por isso
que este desenho está errado. O que está errado, por incongruência, é

desenho 6
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desenho 7
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Os des. 6 e 7 são sobre o mesmo motivo. São dois esboços mas
um deles é mais lento que o outro. O caráter expressivo também é
muito diferente. Mas o que é igual são os erros. Erros da perspetiva
– observa muito alto – e completo descontrole da relação das formas
no espaço e de síntese formal e gráfica. Repare-se no 6; as janelas das
carruagens não mudam de tamanho nem diminuem os espaços entre
elas. Desenha-se o que se julga que se sabe mas não o que se vê, neste
caso o que não se via. No des.7 há mais síntese mas o descontrole nas
relações dos planos e a adoção de um grafismo que não é mancha
nem linha impede que a síntese domine a imagem.
desenho 9

11

10

desenho 10

desenho 8

O des. 8 ilustra bem o erro de perceção mas acima e tudo de
observação da paisagem. Mais uma vez se desenha o que se julga que se
sabe não o que se vê. Além de erros diversos na perspetiva das formas
no espaço, o que é mais evidente é a consciência da imagem (resultado
da observação cuidada do que é uma forma a 10, 100, 1000 metros de
distancia). Os níveis de informação são incoerentes quer em número
quer em localização, também o são as linhas e manchas nas suas
intensidades e rigor. É um amontoado abstrato de linhas e de manchas
apreciado em certas correntes estéticas ou certos gostos alternativos.

Os des. 9 e 10 são paisagens da mesma zona da cidade e parecem
satisfazer uma premissa da paisagem gráfica. Dar a dimensão do espaço e o seu caráter. Então, onde está o erro, ou a insatisfação? Naquilo que chamei incoerência dos elementos plásticos constituintes da
imagem. Mas mesmo que sejam incongruentes, incoerentes, disformidades eles não conseguem ser imagens fascinantes? Aqui recordo
de novo que as artes plásticas, e o desenho em particular, permitem
que o erro compense e seja mesmo valorizável. Para mim encanta-me
por vezes a ingenuidade, mais vezes a candura e a inocência, mas por
pouco tempo. Se o des.9 é quase abstrato, pois o grafismo serve a expressão duma dinâmica que só ao desenho interessa, uma agitação e
movimentação de linhas que sonham ser manchas e coisas. No des.10
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procura-se a luz da realidade e a subtil presença de ícones ou de figuras arquitetónicas típicas. Respeita-se a teoria percetiva da atmosfera
espacial mas o tratamento dado a esses grandes objetos é dum esquematismo que se afasta da candura luminosa da mancha que já é uma
abstração, como no des.9. São isto erros ou potência expressiva? Fico
no erro pois não sabia que o estava a fazer quem o fez.

desenho 12

12

desenho 13

desenho 11

13

No des.11 o que vemos é a habitual relação absurda entre investimento e resultados ou efeitos. Este erro deve-se à incompreensão do
que é um desenho de detalhe e ao que é informação num desenho.
Todas as tipologias e proporções formais da imagem da fachada do
edifício estão erradas ou são arbitrárias, ignora-se o que tenha sido a
intenção do autor da fachada com a sua composição e a sua harmonia. Por outro lado a preocupação pelo “pormenor” é grande mas
não tem sentido porque é desajustada à escala de representação.
Nos des.12 e 13 com um tema semelhante o erro, porém, surge
como é habitual, nas proporções gerais mas depois agrava-se nas extremidades, mãos e pés como se fossem formas independentes do
corpo. O errante tem dificuldade em perceber o todo nas partes e
as partes no todo. Mas enquanto que no 13 podemos reconhecer
uma certa coerência plástica expressiva na produção ou utilização da
mancha, no 12, talvez por dificuldades iniciais da aguada, esse aspeto
expressivo é muito mais descontrolado.

desenho 14

desenho 15

Os des.14 e 15 são imagens de objetos. No 14 a representação do
objeto numa escala diferente do natural implica sempre o conflito
com a perceção convencional ou não perceção. Não conseguem
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ver, embora o objeto seja muito simples, as 5 formas associadas, as
relações entre elas e as suas decisivas funções que são desgraçadamente
consideradas. É um caso típico que demonstra que a cognição no
desenho tanto como a perceção é decisiva. De fato só podemos
desenhar seguramente o que compreendemos ou conhecemos bem.
No des.15 duas imagens com desenhos a partir de cubos em madeira
voltamos a encontrar dificuldades evidentes em ter coerência com a
utilização dos elementos plásticos. Por outro lado confunde-se ou
não se considera que uma aresta não é uma linha, por mais fina que
seja, mas uma mudança de plano. Neste caso a aresta é mesmo uma
forma em si como se fosse uma barra em madeira ou ferro.

a.a.o.

Sobre o ‘erro’ no desenho:
“(...) eu tenho algumas coisas para dizer.”
Sofia Barreira

(Cixous, 1998, p.119)

Esta diversa demonstração de situações em que o erro surge
no desenho tem diversas causas. Má orientação docente, má
compreensão dos processos de elaboração gráfica, muita dificuldade
percetiva visual, muita ignorância sobre o mundo e dificuldade em
gerir o processo de produção geral da imagem que, como sabemos, é
muito diferente em cada um dos modos.
14

Não escrevo nada há já 4 meses. Falta de tempo. Falta de qualquer
coisa para dizer. Apercebo-me de que o que motivou esta escrita
hoje foi, não só a leitura de Hélène Cixous, como também o facto de
ter sido desafiada a escrever um texto segundo o mote: o ‘erro’ no
desenho.
E arrisco-me na escrita quando me sinto capaz de o fazer.
Arrisco-me na escrita quando leio coisas que me dão vontade de
escrever. De escrever assim como quem as escreve. Tenho vontade
de me apropriar delas, das coisas que leio, como se fossem minhas.
“Quando leio, o que faz com que me interrompa, com que pare diante
de determinada frase e não de outra? O que esse tropeço desperta em
mim?” (Compagnon, 1996, p. 24)
(— Hélène, sinto que o que escreves surge do próprio ato de
escrever. Se tivesse que falar sobre o assunto sobre o qual escreves,
não seria capaz de o fazer. Assim como nunca sei responder sobre
de que fala a minha escrita. Tento perceber o que me faz parar nas
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leituras que faço e aí encontrar a resposta a esta questão: o que quero
eu contar? Enquanto não encontro resposta vou deixando que a
vontade de escrever, quando esta surge, e que os desafios que me vão
apresentando, me vão levando na direção da resposta que persigo.
Também te acontece o mesmo?)
(— No meu caso, “surge o tempo da iminência. Um desejo de
escrever emana do meu corpo e vem ocupar o meu coração. Tudo
bate mais depressa. O corpo inteiro prepara-se. Digo à minha filha:
‘Sinto-me a escrever’. A sede não pode ser recusada ou rejeitada. Não
digo: ‘Tenho uma ideia’. Não faço ideia do que este livro será. Mas
cenas breves, frases emergem e em breve tenho anotadas cerca de
vinte páginas quando descubro não o conteúdo mas sim a direcção,
os caminhos e a canção do livro. De vez em quando preparo-me para
dizer: ‘Eu tenho algumas coisas para dizer’.”(1) (Tradução pela autora))

16

Percebo que o que me tem interessado ao ler o grupo de autores
até agora reunido(2), incluindo a Hélène Cixous, é o modo como se
implicam a si próprios no que escrevem, como se expõem e como
articulam o seu quotidiano com a sua prática de trabalho. E é a
revelação das suas práticas de trabalho (sempre em conflito com os
afazeres do dia-a-dia) e no modo como as incorporam na própria
escrita, que me parece ser o elo de ligação entre eles. Penso que me
vou encontrando mais nos seus dilemas, preocupações, dúvidas e
ansiedades, do que nas suas certezas. Mais naquilo que não controlam
(e assumem como interferências na narrativa) do que naquilo que
controlam. Como se fosse para eles inevitável esse assumir do ‘erro’
no processo. Esse assumir da circunstância, do acontecimento, dos
avanços e recuos na construção de algo. Como se fosse inevitável
revelarem o seu processo de trabalho dentro do próprio trabalho.

(1) “There comes the time of imminence. A desire to write rises in my body and comes to occupy my heart.
Everything beats faster. The entire body readies itself. I say to my daughter: ‘I feel like writing.’ Thirst cannot
be refused or rejected. I do not say: ‘I have an idea.’ I have no idea what this book will be. But very quickly
scenes, sentences press forth and scarcely have I noted down twenty pages or so when I discover not the
content but the direction, the ways and the song of the book. At times I prepare myself to say: ‘I have some
things to say’.” (Cixous, 1998, p.119)
(2) No âmbito do Doutoramento em Educação Artística, FBAUP

(— “O meu livro escreve-se a si mesmo. Cria-se a si mesmo. (…)
Com júbilo e diversão. Faz de mim uma tola enquanto se cria a si
próprio.”(3) (Tradução pela autora))
Estou, por isso, mais atenta aos seus processos de construção do
que às narrativas em si. Ou será que as narrativas em si, são os
próprios processos de construção? Penso que a história que quero
contar tem que ver necessariamente com processos de construção,
sejam eles de um desenho, de uma escrita, de um filme ou de uma
relação de ensino/aprendizagem.
Sobre o desafio — ‘erro’ no desenho — digo a mim própria: ‘Eu
tenho algumas coisas para dizer. Eu tenho algumas coisas para dizer.
Eu tenho algumas coisas para dizer. Eu tenho… eu sei que tenho.’
Assim, sem pensar, parece-me que o ‘erro’ é inevitável em qualquer
processo de construção, que o ‘erro’ é inevitável em qualquer processo
de construção como o de uma aprendizagem em desenho.
O professor procura o ‘erro’.
O aluno procura o elogio.
O professor receia o elogiar.
O aluno receia o reconhecer do ‘erro’.
O aluno resiste e o professor insiste.
O aluno anseia e o professor adia.
O professor previne e o aluno esquece.
Poderá o ‘erro’ controlar-se, evitar-se, contornar-se?
Assumir-se, trabalhar-se, desenvolver-se, ultrapassar-se?
Não poderá ser o provocar do ‘erro’ o pretexto para que o aluno
o consiga identificar?
(3) “My book writes itself. Creates itself. (…) With jubilation and play. It makes a fool of me while creating
itself.” (Cixous, 1998, p. 117)
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Não poderá ser o procurar do ‘erro’ o pretexto para com o aluno
dialogar? Para construir, sedimentar uma aprendizagem em desenho?
Não viveremos nós, professores de desenho, um pouco obcecados
na procura do ‘erro’ do aluno? Na procura do ter o que dizer sobre
o desenho do aluno? Na verdade, assumo que, no início de um
processo de aprendizagem, quando olho para um desenho de um
aluno, o mais desafiante acaba por ser o descobrir da origem do ‘erro’
(quem diz ‘erro’, diz nó, diz problema, incoerência, desatino ou até
mesmo desalinho) e, a partir daí, dar novas directrizes para o desenho
se renovar, se resolver, se refrescar. Sem ‘erros’ para detectar, sem
problemas para resolver, sem nós para desatar, sem pretextos para
dialogar, sentimo-nos, por vezes, inúteis no tempo do seu fazer.
Será esta uma forma de nos envolvermos mais no processo de
aprendizagem do aluno? De querermos estar mais no durante do
que no fim?
18

Sinto-me mais desconfortável nos momentos de avaliação (em
que se vê todo o conjunto de desenhos realizados até então) do que
no tempo do fazer de cada um. O fim é a constatação, o confronto
com a evidência, com a solução. O durante é a equação, o confronto
com o processo, com a hesitação.
À distância do seu fazer, os desenhos falam por si. No durante
do seu fazer acompanha-se o pensar, o resolver. Confio mais nas
consequências do que se diz no durante do que no que se poderá dizer
do resultado. Mas, nem sempre as observações são bem recebidas
pelo aluno pois a procura do elogio sobrepõe-se à capacidade de
discutir o processo, o problema. Por vezes a sua justificação subjetiva,
descabida, desajeitada, atropelada, sobrepõe-se à análise objetiva do
trabalho que está a ser desenvolvido. O que me interessa reconhecer
quando olho para um desenho produzido em contexto de aula é o
que está por trás, o enunciado, as orientações, os avanços e recuos
no tentar resolver daquele desafio específico. Sim, desafio, porque
se os exercícios de desenho, propostos em aulas orientadas, forem
encarados como desafios, em que os alunos experimentam diferentes

caminhos, diferentes métodos, mais ou menos conscientes deles,
com ou sem critério, entram no jogo sem que haja propriamente uma
transgressão das regras. Quando os desenhos não revelam esse tentar,
esse esforçar, resultam numa outra coisa, difícil de avaliar segundo os
mesmos critérios. Tentar descodificar o método que o aluno adopta
para encarar o exercício, parece-me ser o mais aliciante no trabalho
de um professor.
Mas, qual a melhor estratégia enquanto professora de desenho:
fazer de tudo para prevenir o cair em ‘erros’ recorrentes? Ou, nada
dizer e trabalhar a partir desses inevitáveis ‘erros’? Não será mais
desafiante tentar perceber as razões dos mesmos, no confronto com
o aluno, no durante do seu fazer, do que na tentativa de obter bons
resultados pelo alertar constante dos tais ‘erros’ que o acumular de
diferentes experiências nos faz saber e prever?
Será mais fácil prevenir o ‘erro’ ou tirar partido dele?
Será mais fácil descobrir o ‘erro’ ou ignorá-lo, contorná-lo?
19

Nesse processo, nesse durante, nesse diálogo, nessa discussão,
nessa construção, é também inevitável confrontarmo-nos com
o que os alunos trazem como referências do que é um bom ou
mau desenho, do que é um desenho ‘errado’ ou bem conseguido.
E, nesses momentos de tensão, discutimos e tornamos discutível
o nosso trabalho, o nosso método de ensino, as nossas certezas e
convicções. Porque nem sempre o método de ensino que adoptamos
é, efectivamente, o mais acertado para aquele aluno em particular.
Mas afinal de que desenho estamos a falar? A que exercícios de
desenho nos estamos a referir quando falamos do ‘erro’ recorrente
ou previsível?
Quando desenhamos a partir da observação direta de referentes
concretos, tridimensionais, quando usamos especificamente o
desenho medido como tipologia processual do desenho ou quando
usamos sistemas de representação rigorosos como a perspectiva
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linear, onde há o certo e o errado, a incoerência, a não-convergência,
quando usamos diferentes métodos para ativar o levantamento métrico
do visível, quando articulamos o visível com o não-visível, quando o
processo pressupõe que haja, em simultâneo, controlo, rigor, método,
disciplina, raciocínio, atenção, concentração, procura, predisposição
para desconfiar do já ‘certo’, meios para descobrir o ‘errado’ e
capacidade para continuar no desenho, num processo constante de
correção como acerto, é possível, não só prever como alertar para as
inconsistências: sejam na escala, na medida, nas proporções, no ponto
de vista, no método. Mas, mesmo alertando para o ‘erro’, ele acontece
muito comummente. E porque razão cada aula é tão desafiante mesmo
quando tudo parece tão previsível? Porque em cada aula existem sempre
múltiplos pontos de vista a ter em atenção, mesmo que sobre o mesmo
objeto de estudo. Cada aluno tem um ponto de vista diferente do
colega, tem um problema particular para resolver, um método próprio
de interiorizar as orientações recebidas, de resolver o problema, e tem
um modo próprio de ‘cair no erro’. O nosso papel é, muitas vezes,
o de tentar perceber o que o fez cair no ‘erro’ e dele o ajudar a sair.
Para isso, por vezes, é preciso ir traçando, por cima dos seus traços
traçados, traços que tentam descobrir o ponto de partida do caminho,
os atalhos percorridos, os caminhos (des)alinhados, os cruzamentos
(des)encontrados, em suma, a narrativa de cada processo de
construção. O difícil é que, nesses processos cruzados num mesmo
suporte, num mesmo desenho, o ‘erro’ (depois de detetado) fique
visível e seja assumido como fazendo parte do processo. A tendência
é rasurar o desenho até o esconder. O difícil é conseguir que os alunos
assumam e articulem, num mesmo desenho, o que controlam e o
que não controlam. O difícil é conseguir que aceitem o ‘erro’ como
uma natural interferência na narrativa da construção de um
desenho. A ideia de certo só existe quando relacionada com a ideia
de errado, como se houvessem duas camadas diferentes, sobrepostas,
interligadas, enredadas, mas, de certo modo, identificadas e clarificadas.
Quantas vezes precisamos de passar no mesmo caminho para termos
consciência da dimensão da sua existência? Para termos consciência
até da existência de outros caminhos?
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Aprender a desenhar, no início de um processo de aprendizagem,
é saber entrar no jogo, é ser um estratega, é compreender as regras, é
desafiá-las e, quem sabe, mais tarde, subvertê-las. O mais difícil será
deixar de pensar nelas, nas regras, depois de as saber. Tão difícil ao
ponto de se tornarem, em alguns casos, empecilhos, como Richard
Serra o diz, a propósito de certos processos formais uma vez
aprendidos: “Não há uma maneira de fazer um desenho — há apenas
desenhar” (1994, p. 51). Ou, como Rubem Alves nos conta, a propósito
do perigo do pensar sobre o que se está a fazer:

Referências Bibliográficas:
Alves, Rubem (2004) O livro sem fim. Porto: Edições Asa.
Serra, Richard (1994) About Drawing: An interview Writings/Interviews. Chicago and
London: The University of Chicago Press.
Cixous, Hélène (2005) Going off Writing: WRITING BLIND - Conversation with the
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Compagnon, Antoine (1996) O trabalho da Citação (C. P. B. Mourão, Trans.). BeloHorizonte: Editora UFMG.

“Se a vida dependesse do nosso saber consciente há
muito ela teria desaparecido. (...) Só podemos falar porque,
no acto de falar, nada sabemos de gramática. A fala veio antes.
O saber gramático veio depois. O saber é sempre posterior
à sabedoria. Há coisas que a gente só faz bem se não pensar
no que está fazendo: andar, subir escada, andar de bicicleta,
fazer amor. Se, ao fazer qualquer dessas actividades, a gente
pensar, há sempre o perigo de acontecer a ‘síndrome da
Centopeia’.”(2004, p. 73):
22

“Conta-se que, um dia, um gafanhoto se encontrou com
uma centopeia que descansava no meio da folhagem.
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— Dona Centopeia, eu tenho pela senhora a maior
admiração. Deus Todo-Poderoso me deu apenas seis pernas.
Para a senhora ele deu cem. Assombra-me a elegância
tranquila do seu andar. Todas se movem na ordem certa.
Jamais vi uma centopeia tropeçar. Mas, por isso mesmo, tenho
uma curiosidade: quando a senhora vai começar a andar qual
é a perna que a senhora mexe primeiro?
— Obrigada pelos elogios, senhor Gafanhoto —,
responde a Centopeia. — Sua pergunta é muito interessante
porque eu mesma, até hoje, nunca pensei no assunto. Sempre
andei sem pensar. Perdoe minha ignorância. Jamais fui à
escola do andar certo. Não fui conscientizada. Andei sempre
um andar ignorante. Mas agora vou prestar atenção…
Conta-se que, desde esse dia, a Centopeia ficou paralítica.”
(2004, p.72)
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Erro e Equilíbrio
Paulo Freire de Almeida
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O erro não é apenas uma falha ou uma falta de atenção. Surge
muitas vezes como a solução possível, ou o compromisso entre
o que se vê e o que se sabe sobre o objecto. Em fases iniciais de
aprendizagem o erro é paradoxalmente uma tentativa de corrigir a
aparência e adapta-la à experiência não visual do mundo.
1. O erro como ponto de partida
O exercício do Desenho enquadra-se num sistema de técnicas
para o qual é necessário um tempo de aprendizagem e experiência.
A vocação ou inclinação para o desenho não dispensa esse processo.
Desse modo considera-se que no início dessa fase de aprendizagem,
existe uma maior incidência de erros ou falhas no desenho.
Tal como já observado por Betty Edwards à margem das artes
visuais, design e arquitectura a maioria das pessoas não desenha, ou
porque não se considera com suficiente destreza para o desenho ou
porque nunca se preocupou com isso desde cedo. Porém, quase todas
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as crianças desenham e experimentam um prazer especial nessa tarefa
recreativa, mas entre os 8 e os 12 anos de idade abandonam o desenho,
precisamente numa fase em que se confrontam com modelos realistas
aos quais passam a dedicar uma atenção frustrante, pela repetição de
resultados sofríveis (EDWARDS, 1979). O início da adolescência é uma época
de gosto duvidoso alimentado pela cópia de imagens estereotipadas e
de efeitos visuais associados à banda desenhada, animação e imagens
de consumo. Nesse momento, a maioria das pessoas dispensa o
desenho e cumpre-se o destino final de abandono ao qual apenas
poucos escapam, por vocação ou distracção.
Casualmente, a generalidade dos adultos realiza representações
muito diversas dos objectos observados, mas paradoxalmente
essas interpretações são semelhantes entre si. No contexto de
modelos ‘realistas’ ou projectivos de imagem, considera-se que essas
representações estão erradas. O contexto projectivo implica que a
imagem deve preservar configurações, relações métricas e espaciais
da cena observada, dentro de certos parâmetros de verossimilhança.
26

como interferência de factores simbólicos no processo perceptivo.
Os erros servem também para ilustrar o aliciante processo de ‘antes
e depois’, pela comparação entre a capacidade do aluno antes e após
a aplicação do seu método. Como base científica e de certo modo
pioneira, Edwards aplica a dicotomia entre hemisférios cerebrais
para destacar a importância do hemisfério direito na percepção visual
(EDWARDS, 1979).

No âmbito da divulgação popular vários sites de internet anunciam
“10 erros comuns a desenhar rostos” ou “10 erros comuns a
desenhar perspectiva”. Essas compilações são relativamente certeiras
na identificação de erros comuns. Como se tentará sugerir adiante,
os erros padrão revelam inclinações perceptivas ou seja, formas de
acomodar a aparência ao conceito de realidade.

Erros em representações projectivas não são em si mesmo nada
de novo, no entanto, pode-se questionar, tal como fizeram Cohen e
Bennett (1997, p. 609): porque é que as pessoas não representam aquilo
que vêem? Porque cometem erros? Partindo do princípio que não
existe nenhum problema visual e que se tratam de pessoas com um
juízo convencional e portanto, com capacidades de avaliação dentro
da média pode-se insistir: porque cometem erros a desenhar? Porque
não se desenha naturalmente bem?

Numa pesquisa mais especializada e focada a partir dos métodos
da psicologia, o trabalho de Dale J. Cohen e Susan Bennettt é
habitualmente citado para distinguir quatro possibilidades de erro:
percepção de configurações, concepção da imagem, habilidade de
registo e avaliação da imagem realizada (COHEN; BENNETTT, 1997 resumido
em COHEN; JONES, 2008). Entre variadas situações pode-se admitir que
uma das grandes diferenças entre o desenhador profissional e o
principiante não reside na incidência do erro, ao qual o profissional
também não escapa, mas antes na diferente capacidade de avaliar
a representação. O desenhador experiente tem uma maior facilidade
para compreender e corrigir os erros e convém acrescentar, uma
incidência de erros diferente do desenhador inexperiente.

Vários autores têm prestado alguma atenção a este tema. Nathaniel
Goldstein dedica o penúltimo capítulo da sua obra mais conhecida The
Art of Responsive Drawing (1973) a desenhos mal resolvidos de grandes
autores, sugestivamente intitulado ‘Patologias e Defeitos’. Goldstein
divide esse quadro em três categorias: perceptuais, organizativas e
expressivas. Nesse capítulo ilustra esses fracassos como exemplos
comuns de erros. Betty Edwards consagra parte da sua famosa obra
de 1979, Drawing With the Right Side of the Brain, a mostrar erros
comuns de principiantes, procurando explicar a razão desses erros

A questão da correcção como processo de construção é central na
didáctica moderna do desenho, afirmando que a relação perceptiva
entre a observação e a representação baseia-se em estratégias de
aproximação por permanentes verificações e comparações entre o
motivo e o desenho acompanhando esse processo com sucessivas
revisões. Nessa perspectiva, o desenho sem erro não será possível,
esvaziando também o seu próprio significado negativo como uma
falha culposa. Assim, o erro é inevitável e uma etapa necessária na
melhor compreensão do tema. Dentro de uma concepção onde o
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processo de desenho se desenrola pela gradual aproximação ao motivo,
o erro maior não será o resultado de desajustamentos figurativos, mas
a própria resistência à correcção enquanto presunção metodológica
em acertar à primeira observação. Esse problema é aliás comum em
alunos promissores que se recusam a sacrificar uma imagem acabada
às cicatrizes da revisão. Nesse contexto o erro não será uma imagem
mas uma atitude.
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Assim, existem diferentes tipos de erros, que se poderiam
distinguir entre: problemas de avaliação derivados da percepção; maus
hábitos de metodologia; opções estéticas ou gráficas discutíveis
e problemas gerais de desatenção, motivação e desconcentração.
Os problemas de avaliação resultam na desproporção e desfiguração
da imagem. Os maus hábitos metodológicos levam à confusão
gráfica, ou a uma excessiva rigidez expressiva associada a um controlo
exagerado dos processos. As opções estéticas surgem como tópico
mais discutível porque não se pode considerar propriamente como
erro mas especialmente como dificuldade em lidar com a ambiguidade,
a redundância e o significado. Finalmente, os temas da motivação e
atenção são transversais aos temas anteriores mas alternam entre um
valor acidental e casual, ou reiterado e permanente. Podem resultar
num erro ou falha singular, ou então estar na base de ausência de
métodos, persistência de erros de avaliação e desatenção geral aos
efeitos expressivos e formais do desenho.
Normalmente estes quatro factores são simultâneos ou
interdependentes, mas podem surgir em separado ou em articulação
desigual. Um professor de desenho debate-se com este quadro de
problemas quando confrontado com alunos em fase inicial e, em cada
caso, encontra uma organização diferente de problemas. Cada aluno
distingue-se por uma relação própria entre as diferentes possibilidades
de insucesso, dentro de um quadro que deve ser identificado para
poder encontrar soluções. Porém, a experiência de sucessivos anos
de ensino a alunos com idades e experiências semelhantes permite
enumerar empiricamente alguns erros ou procedimentos constantes
com os quais os professores se confrontam.

Resumindo necessariamente um conjunto de razões para o
insucesso do desenho de observação, enunciam-se as seguintes ideias:
Ilusão (GOMBRICH, 1965 referido em COHEN, BENNETT, 1997, p. 609), Constância
Perceptiva (EDWARDS, COHEN, BENNETT), Percepção ‘Categórica’, ou
condicionada por categorias e conceitos (ARNOLD, 2014, p. 2) e um
pouco à margem, a Inferência, originalmente investigada por
Herman Von Helmholtz e relacionada com a constância. Nas
suas diferentes versões estes mecanismos descrevem um nível de
síntese de processamento visual que impõe (infere) configurações
canónicas (constantes) e devidamente categorizadas (subordinadas
à linguagem). Cohen e Bennett (1997) são particularmente enfáticos
na demonstração de que o observador perceciona corretamente,
mas nos instantes seguintes, adapta e transforma a representação a
modelos estabelecidos(1). Consequentemente os mecanismos mentais
da inferência sobrepõem fórmulas processadas aos dados imediatos
da observação funcionando também como obstáculos à consideração
das configurações aparentes. Desse modo, o ato de desenho tende
a substituir os dados de observação pelo sistema canónico de
organização espacial e figurativa do mundo.
Ao contrário do que se poderá pensar, este condicionamento tem
mais vantagens do que desvantagens para a vida comum. A perceção
humana e animal não se desenvolveu para produzir desenhos, mas
prioritariamente para fugir, perseguir, apanhar objectos, avaliar
distâncias e reconhecer formas como rostos e figuras. Neste quadro
de urgência, a perceção necessita de estabilizar a enorme variedade de
aparências que se sucedem a cada instante. O aspecto de um objecto
em movimento altera-se perante o observador, mas apesar das
sucessivas imagens produzidas, o observador mantem uma mesma
representação desse objecto. Se assim não fosse, o observador teria
de se adaptar a cada mudança de configuração, cor, sombra ou ângulo
de observação. Esse mecanismo de adaptação resulta na constância
perceptiva que permite desprezar as muitas variantes a que uma
cena está sujeita, bem como, completar informação omissa. Todavia
(1) O texto de Cohen e Bennett deverá ser consultado para conhecer mais completa literatura e referências
bibliográficas.
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o desenho de observação suspende este mecanismo perceptivo
exigindo que a atenção se detenha no sistema de configurações e cores
observadas a partir da sua especificidade local e momentânea. Será
nesse momento que a percepção infere os seus modelos canónicos.
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Paralelamente, um aspecto interessante na prática de alunos
em fase inicial não resulta apenas de erros facilmente explicados
por constâncias perceptivas, mas também por inclinações ao nível
dos procedimentos, por vezes não necessariamente causadores de
erros, mas antes evidência de compensações. Nesse pressuposto, o
desenhador tende a proceder de uma certa forma para compensar
ou adaptar algo que sente em falta ou para resolver um conflito
perceptivo. A gradual correcção do erro, que resulta da prática mas
também e como disse Gombrich, da adoção de esquemas sofisticados
de representação introduz o desenhador dentro um sistema de
procedimentos e hábitos de correcção do próprio desenho. Antes da
aquisição de metodologias de correção o erro persiste indefinidamente.
Frequentemente, quem desenha sem apoio crítico pode persistir em
erros de desenho para sempre. Continuará numa estilização estética,
apurada e cristalizada desse erro, como um vocabulário estilístico
triunfante.
Pode-se admitir que a simples prática do desenho não é suficiente
para corrigir erros, sendo necessário introduzir momentos de crise
e de insucesso que revelem a os problemas de representação. A
persistência do erro contrasta com a noção de ‘acidente’ implicada
no erro ‘casual’ ou ‘acidental’ tal como referem Sandra Neto e Miguel
S. Fernandes (NETO, FERNANDES, 2014, p. 110). O acidente será singular,
sem causa especial, fortuito e superficial. O erro persistente é, do
ponto de vista de quem o aplica, uma necessidade para garantir uma
informação, assegurar um conhecimento, garantir uma categoria.
Portanto, o erro persistente será formulado ou construído na medida
em que pelo menos inconscientemente, o desenhador não procura a
imagem observada, mas um conceito sobre o objeto.

2. Alguns exemplos de erros em fases introdutórias
Após vários anos de ensino a alunos de desenho em fase inicial,
observa-se a recorrência de erros na representação de espaços e
objectos. Essa recorrência sugere a presença de factores de equilíbrio
pelos quais o observador resolve o conflito entre o que vê e o que
sabe. A prática do desenho desafia a inferência pela consequência do
registo gráfico. O desenhador não é apenas aquele que observa, mas
é também aquele que regista informação, provocando um esforço
comparativo entre as duas imagens: do fenómeno e da representação.
Visão Axonométrica: Perante um conjunto de objectos situados
sensivelmente à sua altura, o desenhador empreende uma construção
axonométrica, não só colocando todas as direcções paralelas aos
três eixos principais previstos numa isometria, ignorando que alguns
objectos se encontram acima do nível dos seus olhos. O efeito
flagrante desta interpretação resulta na representação dos planos de
topo fora do alcance de visão. Associado a esta tipologia de erro o
desenhador tende a aumentar a dimensão dos planos em profundidade.
Essa tendência de exagero da profundidade foi experimentalmente
identificada por Thouless (ARNOLD, 2014, p. 2) e respeita a ideia de o
objecto é mais extenso do que alto, ou pelo menos é mais extenso do
que aparenta.
Linha de Horizonte Demasiado Alta: Quando o desenhador está
a iniciar um desenho em perspectiva, pode enganar-se na colocação
da linha de horizonte, por má avaliação da sua posição no espaço
real. Nesse caso raramente coloca a linha de horizonte abaixo da
posição real e normalmente coloca a linha de horizonte acima. Deste
erro resulta que as orientações das linhas do chão se tornam muito
acentuada e a inclinação as linhas do tecto menos acentuada do que
na situação real. O desenho apresenta-se como plausível porque o
observador poderia de facto estar a dois metros e meio de altura. Mas
na verdade encontra-se sentado com o nível do olhar a cerca de um
metro do chão. Que problema se procura resolver com este erro de
avaliação?
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Visão em Túnel: Esta designação emprestada da psicologia da
percepção (MACKWORTH, 1965) define uma imagem focalizada no centro
do campo visual e não se trata propriamente de um erro, mas de uma
inércia processual ou seja, uma tendência que absorve a atenção de
modo a tornar mais lento e estático o desenvolvimento do desenho.
Nesse caso, o observador foca a atenção num determinado ponto da
imagem, como um objecto isolado, ou um espaço, desenvolvendo a
representação exclusivamente à volta dessa área ou pormenor. Certas
experiências sugerem que o observador sente a informação periférica
como ruído e confusão (MACWORTH, 1965, p.68), com provável efeito
negativo no decurso do processo de recolha de informação visual.
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Outros erros são comuns surgem na imagem de vasos ou cilindros
onde a elipse do topo é geralmente mais acentuada do que a elipse
observada e a curva da base é diminuída ou quase recta. Este erro
não só contraria o processo lógico de aumentar a curvatura à medida
que esta se afasta da linha de horizonte, como resulta num efeito
manifestamente estranho, geralmente tolerado pelo desenhador. A
questão que se pode colocar não é apenas porque surge este erro, mas
antes, que conflito perceptual pretende resolver? Será que a linha reta
da base do vaso representa o plano (recto) da mesa, ou a própria base
reta do vaso? Será que dessa forma o vaso não cai?
3. O erro necessário
Apesar das diferentes perspectivas apresentadas desde Betty
Edwards até às mais recentes investigações, é unanime o conflito
entre processos puramente visuais necessários ao reconhecimento de
configurações e os obstáculos conceptuais sejam categorias, esquemas
visuais ou experiências prévias sobre o tema. Desses conflitos
resultam parte significativa das tipologias de erros. A fixação mental
na constância perceptiva é indicada como uma das causas principais
nos erros.
Alguns destes erros são estudados como exemplos de
representações tipificadas em observadores ou desenhadores sem
treino visual. Correspondem assim à já referida semelhança entre

as diversas representações feitas por adultos sem preparação. Nesse
contexto o erro não só é inevitável como necessário à formação de
uma consciência sobre os paradoxos da aparência e da percepção.
Esses sintomas, ou erros, identificam a relação de equilíbrio possível
entre o conhecimento e a percepção, dentro de um contexto onde o
espectador não acredita naquilo que está a ver.

Referências bibliográficas:
ARNOLD, Larissa F., (2014) “Does categorical perception interfere with drawing
accuracy?” Iowa State University, Graduate Theses and Dissertations. Paper 13750.
COHEN, Dale J.; JONES, Holly E. (2008) “How Shape Constancy relates to Drawing
Accuracy”, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2008, Vol. 2, nº 1, pp.8–19.
COHEN, Dale J., & BENNETT, Susan (1997) “Why can’t most people draw what
they see?” Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, nº23,
pp.609–621
GOLDSTEIN, Nathan (1973/1999)The Art of Responsive Drawing. Prentice Hall
GOMBRICH, Ernst H. (1995) Arte e Ilusão, São Paulo: Martins Fontes.
EDWARDS, Betty (1999) Drawing With the Right Side of the Brain, (The New) Jeremy
P. Tarcher & Putnam. Edição original de 1979.
MACKWORTH, Norman H. (1965) “Visual noise causes Tunnel Vision”, Psychon.
Sci. 1965, Vol.3, pp. 67, 68.
NETO, Sandra; FERNANDES, Miguel S. (2014) “O Erro como Recurso Inventivo”,
in ALMEIDA, P.L., DUARTE, M.D., BARBOSA, J.T. (eds). Desenho na Universidade
Hoje, Porto: I2ADS.
THOULESS, Robert H. (1931) “Phenomenal regression to the real object”, British
Journal of Psychology, nº21, pp.339-359.

EE1#11

33

O Erro no Desenho de Retrato
Questões relativas à conceção
e representação do rosto humano.
Manuel Alves
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A representação do rosto humano, ou seja o retrato, como mais
comumente se apresenta é um dos mais frequentes e apreciados motivos de representação artística. Este é também um dos mais desafiantes objetos de representação por parte dos seus executantes quer
estes sejam experientes artistas ou jovens aprendizes.
No entanto, e apesar das múltiplas estratégias gráficas possíveis e
das investigações relativas à perceção visual e processos cognitivos,
ainda pouco sabemos acerca da forma como realmente se processa e
organiza a informação percetiva recebida e o conjunto de pensamentos e decisões que antecedem e precedem o registo que é produzido.
A necessidade em tomar decisões gráficas relativamente aos dados percetivos que recebemos e à atividade cognitiva que daí entra
em processo parece ser um dos aspetos que mais problemas criam à
correta tradução visual daquilo que desenhamos.
Tomemos a definição apresentada por Ostrofsky e Kozbelt acerca
do desenho à vista como ” um desenho que pode ser reconhecido
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como um determinado objeto num determinado tempo e num determinado espaço, construído com pouca adição de detalhe visual que
não possa ser vista no objeto representado ou com pouca anulação de
detalhe visual que nele possa ser visto”(2011, p.61). Um dos aspetos mais
fascinantes deste comportamento tem a ver com as grandes diferenças na capacidade em produzir desenhos visualmente corretos. Como
tal, quando se pede a um adulto que produza um retrato de alguém
que esteja à sua frente, a grande maioria das pessoas têm grande dificuldade em realizar esse registo. A capacidade para tal provém de uma
longa aprendizagem e de uma prática constante ao longo de anos.
Desta forma podemos definir um problema. Se conseguimos ver,
compreender e identificar um rosto e associa-lo a uma identidade específica, porque é que temos tanta dificuldade em traduzir essas características fisionómicas e expressivas em linhas pontos e manchas
numa folha?
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Para tal vamos tentar perceber como é que se relacionam alguns
fatores importantes para a compreensão do erro no desenho de retrato, assim como compreender o porquê de determinadas ações e
processos recorrentes neste tipo de registo.

No que diz respeito ao desenho da cabeça e do rosto humano a
abordagem passa, pela interiorização de esquemas definidos relativos
a posições, eixos e distâncias que são pré-estabelecidos e tomados
como base para a representação. Desta forma quando desenhamos
um rosto começa-se por uma oval que é consequentemente dividida
segundo um eixo vertical que divide a cara nas suas duas partes iguais,
e por outros três eixos perpendiculares ao anterior definindo assim a
posição dos olhos nariz e boca. Naturalmente, estes devem assumir
coordenadas muito específicas que correspondam às relações antropométricas normais, ou seja, os lábios não podem estar demasiado
perto do nariz ou os olhos não podem estar muito afastados nem
muito juntos entre si.
Esta apresentação genérica do rosto serve por norma para construir uma vista coerente, para que as observações mais específicas,
como a planificação das superfícies, ou seja, a tradução concreta de
supressões e de volumes, o ponto de vista e a representação dos elementos que proporcionam a identidade como a forma dos olhos, do
nariz e da boca sejam representadas.

Desenho de retrato:
o seu ensino e os processos de representação predominantes.
A grande maioria dos livros sobre desenho assim como os programas curriculares das disciplinas de desenho de observação incidem
sobre determinados processos gráficos pelos quais se deve passar de
forma a aprimorar a capacidade de observação. Estas estratégias têm
como propósito a eliminação do erro que por norma se deve à sobreposição de um sistema simbólico sobre os dados visuais que se
está a tentar representar de forma a obter uma imagem coerente que
corresponda de acordo com a técnica utilizada ao seu referente real.
As técnicas ensinadas incidem sobre aspetos específicos do desenho
à vista, moldando assim o comportamento do executante perante um
objeto de representação.

Figuras 1 e 2. Esquemas que simulam as diversas fases de planificação do rosto assim como da importância desta para a
tradução do claro-escuro. Retirados de Drawing the head and hands de Andrew Loomis de 1965.

EE1#11

37

Como é natural, esta é a abordagem mais comum pois incide sobre os diferentes aspetos que são importantes para uma correta abordagem do assunto ou seja: desenho medido, de forma a estabelecer
relações diagramáticas; o esboço, de forma a estabelecer uma coerência planar da forma; contorno, de maneira a traduzir limites e especificidades da forma e desenho tonal, para se estabelecer uma relação
mais concreta com a realidade observável.
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São abordagens que acarretam uma atitude específica de observação e de registo assim como modos de representação largamente utilizadas individualmente como exercício pedagógico (por exemplo os
exercícios de desenho de contorno e de mancha direta(1) que são levados a cabo nas aulas de desenho de Belas-Artes e de Arquitetura). São
também motivo de investigação prática, quer por parte dos artistas
como por parte de investigadores das ciências cognitivas. Podemos
enunciar por exemplo as investigações gráficas e pictóricas de caráter
fenomenológico de Avigdor Arikha e de David Hokney, ou então as
investigações de John Tchalenko e Christopher Miall (2001, pp.35-40.) no
campo das ciências cognitivas utilizando dispositivos que permitem
monitorizar os movimentos oculares.
Problemas associados à representação no retrato
Enquanto docente de desenho na Universidade do Minho surgem
sempre e de forma categórica os mesmos erros relativos à representação do rosto por parte dos alunos. Esse fato fez com que surgisse a
dúvida relativamente ao processo subjacente à perceção e à relevância
que o erro têm para a descodificação dessa deficiência na representação.
No seu livro “Drawing on the right side of the brain” Betty
Edwards (1999, p. 167-177 ) enuncia de forma bastante focada alguns dos
erros mais comuns no desenho de retrato. Neste livro no entanto,
(1) “Mancha Directa é a designação informal para um processo de desenho de observação que se realiza pela
execução integral de claro-escuro, em referência às variações tonais no campo visual do desenhador. Nas suas
diferentes expressões, este processo fixa-se sobre sombras e cores escuras, representando-as por manchas,
pinceladas e superfícies sombreadas”. (ALMEIDA, 2008, p.VI).

percebe-se a ideia de que deve surgir uma mudança de paradigma
relativamente à forma como a realidade no desenho passa a ser encarada.
“You are ready now to draw a profile portrait. You will be
using all of the skills you have learned so far: Focusing, on
complex edges and negative spaces until you feel the shift to
an alternative state of consciousness, one in which your right
hemisphere leads and your left hemisphere is quiet.”

(1999, p. 177).

É certo que a utilização das estratégias de representação apresentadas permitem uma melhoria significativa, no entanto o erro surge
de um conjunto dinâmico de problemas que passam pela perceção
aos processos cognitivos e até pela motricidade adjacente (OSTROFSKY
et al, 2012, pp.124-136).
Um dos problemas associados à representação da cabeça e rosto
humano está relacionada com a incorreta adequação das dimensões
e das formas do rosto. O mais comum desses erros surge quando o
rosto ocupa um tamanho excessivo relativamente às dimensões gerais
da cabeça. Isso faz com que a proporção que divide o tamanho do
rosto em duas partes iguais na linha dos olhos é anulada, reduzindo
por vezes a parte de cima da cabeça para um terço do tamanho total
do crânio. Essa sobrevalorização da cara deve-se em grande parte ao
engano percetivo das dimensões, em que os elementos mais representativos do rosto, ou seja aqueles que se organizam segundo um esquema de distâncias e volumes que permitem a leitura de um rosto, se
sobrepõem à efetiva observação dos dados percetivos. O erro é desta
forma induzido por uma inadequada utilização das estratégias gráficas, em que a observação detalhada de cada elemento não é transcrita
em informação gráfica relevante, mas sim apoiada numa ideia de cara
que se julga representativa daquilo que estamos a observar em que,
como refere Betty Edwards as representações simbólicas entram em
ação não sendo utilizado o modo de perceção necessário para desenhar (1999, p. 81-82). A colocação das corretas medições no desenho
passam para segundo plano surgindo desta forma a necessidade da
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verossimilhança(2) o que redireciona os processos cognitivos da representação para a área fusiforme da face(3), que é uma zona do cérebro especializada no reconhecimento facial como refere Robert Solso
(2001, p. 31-34.), focando assim o executante a sua atenção em aspetos que
a possam definir, pondo de lado uma atitude analítica e correlativa
dos dados percetivos.
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“It appears that a novice artist requires greater cerebral
“effort,” as indicated by increased regional cerebral brain
ﬂow in the FFA than does an experienced portrait painter,
who spends hours each day over years looking at and analyzing faces. Perhaps Ocean is so well practiced at facial
perception that he is less likely than a novice to ponder the
features and gestalt of a face. Furthermore, if Ocean’s brain
is especially efﬁcient at processing faces, he may be able to
allocate more cerebral effort to deeper aspects of a person’s
face. My preliminary results did indicate that Ocean showed
greater activation in the right frontal area (see upper right
two scans) than did the novice painter, which suggests that
the expert painter used “higher order” cognitive processing.
In effect, he could be “thinking” a face, as well as ‘seeing’
it.”(SOLSO, 2004)

Por essa mesma razão existe muitas vezes na representação da
cara e do rosto um notório interesse na representação de elementos
contextuais que auxiliem à tarefa da verossimilhança, tal como corte
de cabelo, tipo de roupa entre outros, fornecendo assim uma falsa
noção de identidade, aquando da incapacidade de retratar de forma
correta a fisionomia. Podemos, para compreender esse fenómeno ter

(2) Fala-se neste caso da verossimilhança, pela necessidade em se manifestar a identidade da pessoa retratada,
da parecença e não da necessidade em traduzir corretamente distâncias e linhas específicas que auxiliem à
realização de uma imagem gráfica que corresponda ao referente real.
(3) Na topografia montanhosa do cérebro há uma região chamada córtex occipitotemporal, que processa a
informação visual. Localizado dentro dessa região existe um afloramento específico chamada giro fusiforme,
ou área fusiforme da face (FFA). Por meio da medição do fluxo sanguíneo cerebral regional com a tomografia
por emissão de pósitrons (PET) e ressonância magnética funcional (fMRI), os cientistas descobriram que
esta parte do cérebro é ativada quando as pessoas olham para rostos. A natureza exata da FFA ainda está a
ser estudada, com alguns pesquisadores propõem a hipótese de que os rostos são conceptualizados como
configurações holísticas, enquanto outros sugerem que os rostos são processados como um composto de
características (SOLSO, 2004).

em consideração a prosopagnosia(4). Esta caracteriza-se por ser uma
desordem percetiva que se manifesta na incapacidade de reconhecer
caras. É uma afeição que está normalmente associada à lesão no lobo
occipital, na área fusiforme da face. Uma das formas de diagnosticar
a condição e o seu grau consiste na realização de um teste em que
são mostradas fotografias de figuras conhecidas, mas eliminando no
entanto traços característicos como cabelo, roupa e traços contextuais e pedindo aos sujeitos que os identifiquem. Um dos métodos
de compensação dos sujeitos diagnosticados com o problema é o de
reconhecer estes traços, permitindo deste modo o reconhecimento,
contornando-se assim a necessidade em utilizar a memória visual e os
processos cognitivos subsequentes. Podemos mesmo referir o caso
do artista plástico Chuck Close, o qual depois de ter tido uma lesão
na área do cérebro que permite o reconhecimento facial, encontrou
uma solução metodológica para continuar a produzir retratos fotorrealistas. Esse, consiste na interpretação do rosto como “pixéis” de cor
ou monocromáticos, sendo a imagem realizada elemento a elemento, como pequenas unidades abstratas, não recorrendo desta forma
a qualquer tipo de arquivo canónico para estabelecer a proximidade
com o referente visual.
Da mesma maneira, a tradução de aspetos fisionómicos que pressupõem a identidade, como os olhos, nariz e boca passam por um
processo de tradução que resultam de uma frágil construção entre
aquilo que estamos a percecionar, a construir mentalmente e a registar no suporte segundo uma ordem e modo específico.
A correta construção gráfica de elementos tão complexos como
os olhos o nariz e a boca dependem da capacidade ou incapacidade
(4) No caso da prosopagnosia, é importante referir que esta, como deficiência cognitiva é aqui tomada em
consideração devido à importância e peso que a função cognitiva relativa ao reconhecimento facial tem
para a tarefa da observação do rosto humano e à sua consequente representação. Neste estudo em especial
propõem-se que apesar de influir negativamente no processo percetivo, sobrepondo-se à construção da
imagem através da observação analítica, a influência que a área fusiforme da cara tem para o mesmo é
essencial para a dinâmica total do processo. Podemos desenhar um rosto sem o entender como tal, mas a sua
conceção como um todo, de forma a reproduzir a especificidade expressiva, temos a necessidade de saber
reconhecer o que é que estamos a desenhar.
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em suprimir o processamento de informação não seletiva (Ostrofsky
e Kozbelt, 2011, p.64). Esta questão remete-nos para o fato de que o desenho de observação requer uma contínua tomada de decisões relativamente às informações que se pretende incluir ou suprimir no desenho, assim como pelo modo como essa informação é processada,
tendo em conta o tipo de estímulo visual que está ser alvo de atenção.
Podemos desta forma objetivar que aquilo que definimos como modos
do desenho enunciados pelo professor Joaquim Vieira(5) têm um impacto substancial na eficiência da capacidade de desenhar. Por outro
lado temos de ter em completa consideração a capacidade técnica
do executante, a qual dependendo do grau de eficácia em traduzir
os estímulos visuais observados num registo coerente e graficamente
adequado, permite a resolução das feições de forma satisfatória. Parte
dessa capacidade depende da competência visuomotora, que segundo John Tchalenko e Chris Miall permite uma interatividade entre a
observação e a coordenação motora da mão para a qual é enviada
através do cérebro a informação visual em forma de um movimento
(MIALL, GOWEN, TCHALENKO, 2009, p.402). No caso de estes aspetos não serem
suficientemente notórios, a imagem produzida cairá em défice e tal
como refere Paulo Freire Almeida o executante entra num processo
de redundância.

Tomemos como exemplos as imagens seguintes nas quais quatro
desenhos foram executados por quatro sujeitos com diferentes níveis
de experiência e formação a nível do desenho de retrato. Os executantes tiveram a opção de escolher o material riscador e a posição
que o modelo deveria assumir, de forma a produzirem o desenho em
vinte minutos. Nos dois primeiros exemplos é visível a notória incapacidade em traduzir e resolver os elementos mais complexos como
os olhos o nariz e a boca de forma detalhada, apesar de uma contínua
observação do modelo.
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“A redundância do processo significa o entorpecimento
do ato percetivo e gráfico, como dispensa em procurar configurações, comparar tonalidades, acertar proporções. Como
resultado a imagem tende a repetir e acentuar a informação
inicial, sem a alteração crítica do que foi desenhado. O desenhador passa a sentir dificuldade em desenvolver a sua imagem, ou dificuldade em equacionar erros, entrando no estado mental de reduzida estimulação e desinteresse. Por vezes,
nessas alturas, o ato de manchar ou modelar, surge como uma
fuga decorativa para se manter em ação.”(ALMEIDA, 2008, p.220)

(5) Os “modos” correspondem a diferentes quadros comportamentais ou atitudes que se realizam face ao
tempo, ao ritmo, à posição do corpo, aos instrumentos, à dimensão do desenho, às expectativas da imagem e
ao nível comunicativo. Para mais informações ler: VIEIRA (1994 e 2001)
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novos dados gráficos, mas sem que esses tivessem grande relevância
para uma eficiente resolução do retrato.
Por outro lado, os dois desenhos seguintes revelam uma maior
incidência sobre aspetos gráficos relevantes permitindo, desta forma
e apesar de alguma falta de rigor nas medições, um resultado mais
satisfatório e menos preso a esquemas mentais pré-estabelecidos.
Conclusão
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Figuras 3 a 10. Desenhos de retrato à vista realizados por alunos e por praticantes experientes e as
fotografias que se referem à posição específica do modelo.

O processo percetivo, mental e motor que se desenrola na atividade
que é o desenho de retrato, é o resultado de um equilíbrio entre aspetos
transversais à prática do desenho à vista, mas também um assunto
que assume uma especificidade processual. Os erros associados à sua
prática pressupõem mais do que noutros géneros uma resistência
psicológica e uma insegurança a quem é pedido que o tome como
objeto de representação. A grande intimidade e a necessidade em
transmitir e representar algo mais do que meras distâncias, linhas e
manchas fazem com que o erro seja mais propenso e os enganos
percetivo se sobreponham às tomadas de decisões estratégicas e
normativas que o desenho requer. A transferência entre modos do
desenho (do esboço para o contorno e da análise das partes entre o
toda para a transcrição percetiva direta) é uma ferramenta essencial e
dinâmica, que assume um papel preponderante para que o registo seja
equilibrado, eliminando assim a sobreposição e a imposição que surge
naturalmente entre aquilo que vemos, a ideia que formulamos e o que
registamos efetivamente no papel.

Essa incapacidade resultou devido à falta de experiência com o
material escolhido tendo desta forma sido realizada uma abordagem
com a linha ao invés de ter sido utilizada uma abordagem com a
mancha, que resultaria numa imagem mais modelada, e mais próxima
da complexidade daquilo que estava a ser observado. Da mesma
forma, a efetiva resolução do desenho deu-se nos primeiros dez
minutos, tendo posteriormente os desenhos caído num processo de
redundância em que foram alterados, reformulados e acrescentados
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Desenha-me uma ovelha.
Daniel Silvestre da Silva

A acreditar nas palavras de Creighton Gilbert já passaram mais
de cento e cinquenta anos desde que rejeitámos a existência de
regras para a produção de boa arte (Gilbert, 1952, p.217). Porém, desde a
derrocada moral das academias de belas artes, continuamos a aplicar
frequentemente os termos “bom” ou “mau desenho” com referência
a alguns dos critérios que aí se criaram. Aludir, mesmo que grosso
modo, a uma foma de desenhar errada, ou assumir a existência de
erros no desenho, implica a aceitação de algum tipo de critério que
configura a possibilidade de desenhar correctamente.
Um dos temas de pesquisa lançados pela revista electrónica
Tracey(1), formula a questão what is bad drawing?. O tema em análise
na Tracey, porém, não pretendia apenas averiguar o que são os
maus desenhos, nem essa abordagem visava aproximar-se ao “bom
desenho” por exclusão de partes. Uma das perguntas de aproximação
ao tema lançadas pelo quadro editorial da revista questionava when does
(1) Tracey – Drawing and Visualization Research:
http://www.lboro.ac.uk/microsites/sota/tracey/journal/index.html
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a good drawing go (deliciously) bad?. Esta pergunta parecia direccionar-se
àqueles desenhos que valorizamos por neles detectarmos acções que
chocam com o desempenho competente resultante de uma educação
formal – o domínio da perspectiva, da proporção, da modelação do
claro-escuro, etc. As restante questões lançadas a propósito do tema
dialogavam ainda com a ideia de qualidade que nos herdaram as
academias e previam que os desenhos que seriam vistos como maus
aos olhos desses critérios, não o seriam necessariamente quando
vistos a outra luz.
O Principezinho (1943), de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944),
é um exemplo expressivo onde o “mau desenho” é plenamente
justificado pelo contexto onde se insere. Na verdade, as dificuldades
de representação manifestas na ilustração cumprem um papel que
jamais poderia ser cumprido por “bons-desenhos”.
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Como refere José Gil na sua análise do livro, “logo de início,
Saint-Exupéry revela-nos o seu problema: a solidão, a ausência
de compreensão e de comunicação verdadeira entre os seres, em
particular entre os adultos e as crianças” (GIL, 2003, p.11). Na verdade,
como refere Gil, a narração de todo o texto é estruturado em torno
de crises de comunicação entre: o narrador e o leitor; o narrador e o
principezinho; e o principezinho e a flor.
Escrevendo a partir de “uma certa imagem mitificada da infância”
Saint-Exupéry estabelece com o leitor uma relação de
cumplicidade, começando por lhe confessar uma frustração que
experienciou enquanto criança: após ter desenhado uma jibóia
que tinha engolido um elefante e o ter mostrado aos adultos, estes
apenas reconheceram um chapéu. A frustração que o narrador
sente relativamente à incompreensão por parte dos adultos, surge
aqui directamente associado à sua incapacidade de usar o desenho
como mediador de comunicação. Ao longo do livro existem ainda
outras três situações em que o narrador manifesta a sua incapacidade
para desenhar: quando o principezinho interpela o narrador para
que este lhe desenhe uma ovelha; quando o autor desenha o retrato
do principezinho, com o comentário “este é o melhor retrato que

(GIL, 2003, p.16),

consegui fazer dele, passado algum tempo”; e ainda quando o
narrador refere” não vou desenhar o meu avião porque é um desenho
complicado demais para mim”. Como é possível, então, que os
desenhos confessamente maus em O Principezinho tenham vindo a
angariar tanta simpatia desde a sua publicação em 1943?
A entrada de modelos de representação radicalmente diferentes
daquele que era proposto pela academia começou a ter uma maior
visibilidade a partir do início do século XX, quando alguns artistas
empreenderam uma produção que reflectia a apropriação formal de
artefactos das chamadas “culturas primitivas”, dos desenhos de crianças
ou dos desenhos de doentes mentais. A importância que Picasso ou
Vlamick deram à arte africana, ou que Klee e Dubuffet deram aos
desenhos dos loucos e das crianças, deu corpo à procura por formas
de representação que saíssem dos padrões ocidentais. Hal Foster
sugeriu que a escolha destas influências, que visavam a importação de
valores “expressivos”, “visionários” ou “transgressivos”, revelavam
a agenda modernista de procura da origem pura da arte ou de uma
alteridade absoluta à cultura ocidental (FOSTER, 2001, p.3). Com efeito, Paul
Klee confessou no seu diário querer “ser como um recém nascido,
não saber nada sobre a Europa; ignorar factos e modas, ser quase
primitivo” (KLEE, 1964, p.266). Ao tomarem os “primitivos” como modelo
na procura de uma visão interior, estes artistas não procuravam imitar
a realidade, mas procuravam um lugar original onde o agente criativo
estava mais próximo da sua fonte de criação. Hal Foster refere-se
a estas crenças como “fantasias” e o próprio José Gil, ao referir
que Saint-Exupéry escreve a partir de uma “imagem mitificada da
infância”, alude a esta mesma ideia nostálgica, de que um humano
menos exposto aos hábitos da cultura ocidental é um ser mais puro,
mais próximo de uma ideia de verdade original.
A visão do Principezinho é precisamente a de um ser
extraterrestre, educado apenas pela sua própria natureza, que nos
tenta evidenciar o quão desnecessariamente complexa e paradoxal
é a vivência humana em sociedade. O elogio desta visão mais pura
não poderia ser tão eficaz se os desenhos que a acompanham fossem
feitos a partir de um modelo de representação muito complexo
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e altamente regulado. O bem desenhar a que Saint-Exupéry alude,
aquele que é adquirido através de uma educação formal, pertence já
a esse mundo desnecessariamente complexo que o pequeno príncipe
critica. A mimese que resultaria da perspectiva e da proporção foi
uma das vitórias da sociedade ocidental, e seria dentro deste espírito
um símbolo do olhar conspurcado e um modo de ver mecanizado.
Conseguir representar a verosimilhança seria o equivalente a falar
dentro dos mesmos códigos que os adultos – é por essa razão que
estes vêm um chapéu em vez de uma jibóia que está a digerir um
elefante.
Embora o narrador seja um adulto que entende os problemas
de comunicação entre as pessoas, e em particular os que se geram
entre as crianças e os adultos, como mau desenhador que é, entende
também que é possível ter muita coisa para dizer e poucos meios para
o fazer.
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A propósito dos artistas auto-didactas, John Berger referiu que,
ao contrário dos artistas profissionais, grande parte dos artistas autodidactas começa a pintar ou a esculpir já em idade avançada: “a sua
arte habitualmente deriva de uma considerável experiência pessoal,
e na verdade seguidamente resulta da profundidade ou intensidade
dessa experiência. Mas artisticamente a sua arte é vista como ingénua,
isto é, inexperiente” (BERGER, 2003, p.69). Este contraste estabelecido
por Berger, entre a intensidade da experiência vivida e a falta de
experiência artística, é pertinente para lançar alguma luz sobre o
modo como as ilustrações para O Principezinho agem com o texto. Os
desenhos de Saint-Exupéry interessam sobretudo como manifestação
de um modo de ser – isto é, ao referir a sua falta de talento para
o desenho, o narrador serve-se do desenho para o exemplificar. A
profundidade da sua experiência emerge sobretudo no texto, e é
apenas por contiguidade que as imagens ganham um sentido mais
profundo.

Steven Heller, teórico e director de arte, referia a propósito desta
relação entre o estilo pictórico e o contexto representado que “a
ilustração é melhor quando as ideias, competências oficinais e estilos
estão cerzidos numa só entidade” (HELLER e ARISMAN, 2000, p.xix). Em O
Principezinho, devido ao facto de o narrador (na ficção) ser o mesmo
indivíduo que desenha, leva a que haja uma coerência entre um e outro
baseada na construção do personagem do narrador. A biografia do
aviador que teve uma experiência traumática com o desenho e pouco
mais desenhou até encontrar o pequeno príncipe, o modo como se
refere explicitamente à sua própria falta de talento, torna coerente que
os desenhos evidenciem uma certa falta de sentido de perspectiva,
modelação ou proporção; em relação a outras características mais
subjectivas, como a gestualidade pouco vigorosa e o uso de cores
claras e pouco precisas parecem confirmar a candura da narrativa e o
seu elogio da infância.
O aparente paradoxo de que os desenhos em O Principezinho sejam
confessa e supostamente maus, e que todavia seja esta debilidade o
que os leva a enriquecerem a experiência de leitura, é uma mecânica
que o presente texto serve para começar a compreender. Observar
estas imagens a partir de uma ideia mitificada da infância, isto é,
olhar para elas ficando encantado com a sua candura por terem
semelhanças formais com os desenhos de quem falhou uma educação
formal, não é entender inteiramente o alcance da sua proposta – esta
parece substanciar-se no texto e usar o desenho para exemplificar
um modus operandi e expandir a personagem do narrador. O que
esta colaboração entre texto e imagem parece deixar claro, é que as
permissas de qualidade de um desenho mudam substancialmente
consoante o contexto em que surgem, e lembra-nos que quando
adjectivamos um desenho de bom ou mau o fazemos ainda como
herdeiros de um passado e da sua linguagem grávida de absolutismos.

A relação entre o contexto narrativo e o modo como os desenhos
são executados tem aqui uma particularidade curiosa, que não se
encontra em muitos outros exemplos da literatura infanto-juvenil.
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E1 / Difusão
Miguel Bandeira Duarte

Nesta secção reunimos duas exposições coletivas que são
representativas da vitalidade gráfica que move a EAUM.
A primeira “BD e Ilustração na EAUM” reune o trabalho
de três alunos Andreia Ferreira, Gonçalo Fernandes e Maurício
Borges, que sob a orientação do ilustrador e docente Daniel Silvestre da Silva desenvolveram um projeto de banda-desenhada.
Relembra-se que na passada edição de junho publicou-se um
artigo de Daniel S. da Silva sobre premissas e metodologias nas
quais se baseou para a orientação do curso.
A segunda “Coletiva de desenhos de docentes da EAUM”
reune desenhos de 20 docentes que lecionam diversas unidades
curriculares do Mestrado Integrado em Arquitectura à Licenciatura em Design e Marketing de Moda, da Licenciatura em
Design de Produto à Licenciatura em Teatro. Parte dos autores
é conhecida através dos desenhos expostos, mas também pelos
artigos apresentados e publicados nos Encontros Estúdio UM
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desde 2012. A outra parte promete uma colaboração estreita
através de exposições previstas para o início de 2015.

a.a.o.

BD e Ilustração na EAUM
Andreia Ferreira
Gonçalo Fernandes
Maurício Borges
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A criação de uma narrativa gráfica anuncia uma complexidade que
implica uma série de operações em planos distintos da comunicação.
Não obstante as sub-categorias com que lidamos - banda-desenhada,
livro ilustrado, álbum mudo, etc. - colocam-se problemas sobre
premissas conceptuais do projecto - a exploração de um imaginário, a
organização do tempo narrativo, o papel desempenhado pelo discurso
e pelo desenho, entre outros. Ajudar a orientar um projecto passa por
tentar destrinçar esta miríade de dimensões em jogo e incentivar o
planeamento, de modo a dedicar maior atenção a cada uma das etapas
por que passa o seu desenvolvimento, e, por conseguinte, potenciar
o resultado final.
Este foi o objectivo do curso livre “Projecto de Ilustração e
Banda-Desenhada”, que decorreu ao longo do segundo semestre
do ano lectivo 2013/14 na Escola de Arquitectura. Na exposição
“BD e Ilustração na EAUM” Andreia Ferreira, Gonçalo Fernandes e
Maurício Borges mostram alguns dos trabalhos que resultaram desta
experiência.
Daniel Silvestre da Silva

EE1#11

55

57

56

Andreia Ferreira, capa Devaneio, 2014
42 x 29,7 cm

Andreia Ferreira, Devaneio, 2014
42 x 29,7 cm
EE1#11

59

58

Andreia Ferreira, Devaneio, 2014
42 x 29,7 cm

Andreia Ferreira, Devaneio, 2014
42 x 29,7 cm
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Andreia Ferreira, Devaneio, 2014
42 x 29,7 cm

Andreia Ferreira, ‘teaser’ Devaneio, 2014
42 x 29,7 cm
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Gonçalo Fernandes, die leitze gestalt, 2014
42 x 29,7 cm

Gonçalo Fernandes, die leitze gestalt, 2014
42 x 29,7 cm
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Gonçalo Fernandes, die leitze gestalt, 2014
42 x 29,7 cm

Gonçalo Fernandes, die leitze gestalt, 2014
42 x 29,7 cm
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Maurício Borges, capa Sem Fim, 2014
29,7 x 21 cm

Maurício Borges, Sem Fim, 2014
29,7 x 21 cm
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Maurício Borges, Sem Fim, 2014
29,7 x 21 cm

Maurício Borges, Sem Fim, 2014
29,7 x 21 cm
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Maurício Borges, Sem Fim, 2014
29,7 x 21 cm

Maurício Borges, Sem Fim, 2014
29,7 x 21 cm
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Maurício Borges, Sem Fim, 2014
29,7 x 21 cm

Maurício Borges, Sem Fim, 2014
29,7 x 21 cm
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Ana Lúcia Duque
Ana Luísa Rodrigues
Carlos Corais
Daniel Silvestre da Silva
Eduardo Fernandes
Filipe Silva
Francisco Ferreira
Joana Cardoso
João Cabeleira
José Capela
José Miguel Cardoso
Manuel Alves
Marlene Vinha
Miguel B. Duarte
Natacha Moutinho
Nuno Sousa
Paula Trigueiros
Paulo Freire de Almeida
Rute Carlos
Sofia Barreira
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Ana Lúcia Duque, 2014
4(10 x 10 x 1 cm), barro negro de Molelos gravado a laser

Ana Luísa Rodrigues, 2014
32 x 23 cm, caneta s/papel
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Carlos Corais, 2014
32 x 23 cm, óleo s/folha de madeira

Daniel Silvestre da Silva, 2014
4 (20 x 19,5 cm), caneta e esferográfica s/papel
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Eduardo Fernandes, 2013
21,5x 27,5 cm, esferográfica s/papel (caderno)

Filipe Silva, 2014
32 x 23 cm, esferográfica s/papel
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Francisco Ferreira, 2014
32 x 23 cm, Grafite s/papel (caderno)

Joana Cardoso, 2014
32 x 24 cm, pastel óleo e esferográfica s/papel
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João Cabeleira, 2014
40 x 40 cm, impressão s/papel

José Capela, 2014
96 x 8 cm, impressão s/tela vinilica
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José Miguel Cardoso, 2014
53 x 42 cm, 53 x 42 cm, 36 x 29 cm, esferográfica s/ papel (caderno)

Manuel Alves, s.d.
29,5 x 21 cm, 32 x 28,5 cm, guache, grafite e lápis de cor s/cartão preparado
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Marlene Vinha, 2014
29,5 x 40 cm, aguarela s/papel

Miguel B. Duarte, 2012, 2013, 2014
20 x 15 cm, carvão s/ cartão; 42 x 29,7, grafite s/ papel / 33,5 x 50 lápis de cor s/ papel
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Natacha Moutinho, 2014
29,7 x 21 cm, lápis de cor s/papel

Nuno Sousa, 2014
14,75 x 21 cm, lápis de cor s/papel
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Paulo Freire de Almeida, 2012, 2014
21 x 29,7 cm, esferográfica s/papel

Paula Trigueiros, s.d.
21 x 32,5 cm, grafite s/papel
EE1#11

Nada a fazer
Sofia Barreira

Como não tenho o hábito de desenhar fora dos
contextos de ensino/aprendizagem, é inevitável que
fora me sinta fora do desenho e que dentro me sinta
mais dentro do que fora.
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O convite para expor desenhos, enquanto professora
de desenho do MIARQ, fez-me perceber que, fora
deste contexto, não desenho, e que, dentro deste
contexto, desenho nos desenhos dos outros — nos
desenhos dos alunos.
Se pudesse reuni-los a todos, a esses traços traçados
nos desenhos dos outros, talvez tivesse alguma coisa
para mostrar. Não sendo isso possível, nada a fazer.

Rute Carlos, 1996
17,5 x 25,5 cm, esferográfica s/papel (caderno)

Sofia Barreira, 2014
21 x 14,5 cm, impressão a laser
EE1#11
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Joaquim Pereira Pinto Vieira, nasceu em Avintes em 1946. Pintor
e Professor Catedrático da Faculdade Arquitectura da U.P. . Responsável pela disciplina de Desenho. Dirigiu também as disciplinas de
Desenho do curso de Arquitectura da Universidade do Minho desde
1997,até 2006. Dirigiu dois cursos de Mestrado em Design Industrial na U.P. em 1990/1993. Realizou nos anos 80 estudos sobre a
Fotografia em Portugal que deram origem a conferências e textos
publicados em diversas publicações como a Colóquio-Artes. Desenvolveu actividade como cenógrafo e designer gráfico nos anos
60/70/80. Tem publicados diversos textos sobre Desenho em publicações nacionais e estrangeiras. Co-dirigiu a revista de Desenho e
Imagem, PSIAX 1ª série, editada pela FAUP, U.M. e FBAUP. Desde
1968 desenvolve obras de Desenho, Pintura e Multimédia, que expõe
individual e coletivamente. Está representado em várias colecções
particulares e no Museu de Serralves e Museu Soares dos Reis. Blogs
ativos: pintovieiradesenho.blogspot.com; pintovieira ensinodesenho.
blogspot.com; drawingdesenhodibujo.blogspot.com.
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Sofia Barreira, Nasce no Porto em 1976. Em 2000 licencia-se
em Artes Plásticas – Escultura pela FBAUP e em 2010 conclui o
Mestrado em Ensino de Artes Visuais pela FBAUP e FPCEUP
com o Relatório de Mestrado intitulado: ‘Como ensinar a aprender
a desenhar?’
Atualmente (2014/15) é estudante de doutoramento em Educação
Artística na FBAUP, Presidente da Direção da Sombra Própria
Associação Cultural (associação que alberga o projeto — Clube de
Desenho — fundado em Setembro de 2010 e que promove Cursos e Encontros de Desenho) e assistente convidada de Desenho
no IPCA e na EAUM.
Colaborou entre 2001 e 2010 com o Serviço Educativo do Museu
de Arte Contemporânea de Serralves na orientação de visitas às
exposições temporárias do museu. Desenvolve a sua prática artística na área da escultura e a sua prática profissional enquanto
docente, da área científica de Desenho, desde 2006. Foi assistente
convidada de Desenho na FAUP entre 2006 e 2010, em 2010/11 e
2013/14 no IPCA e em 2010/11, 2011/12 na EAUM.
Paulo Freire de Almeida, nasceu em 1968. Licenciado em Pintura
pela ESBAP em 1993. É professor da área de Desenho na Escola de
Arquitectura da Universidade do Minho desde 1997, onde se doutorou em 2008.
Manuel Alves, licenciado em Artes Plásticas-Pintura pela Faculdade
de Belas-Artes do Porto, Mestre em prática e teoria do desenho pela
mesma faculdade e aluno de Doutoramento em criação e investigação
em Arte contemporânea na Universidade de Vigo.
É assistente convidado desde 2010 na Universidade do Minho, onde
leciona desenho.
Daniel Silvestre da Silva, 1979. Licenciatura em Artes Plásticas na
ESAD, Caldas da Rainha. Mestrado em Teoria e Prática do Desenho
na FBAUP. Doutorando em Arte e Design na FBAUP.
Atualmente leciona as disciplinas de Laboratório de Desenho e Desenho de Representação na Escola de Arquitectura da Universidade

do Minho, e Projecto II na Licenciatura de Artes/BD/Ilustração na
ESAP - Guimarães.
É professor no Clube de Desenho (Porto) desde 2014 e tem organizado cursos livres de Desenho e Projecto de Ilustração em Guimarães e Braga.
Exerce actividade de ilustrador editorial desde 2006 tendo ilustrado,
entre outros, textos de Alice Vieira, Ana Saldanha, João Pedro Mésseder, José Luís Peixoto, Machado de Assis, Sophia de Mello Breyner
Andresen e Raul Brandão.
Andreia Ferreira, natural de Genebra na Suíça, é aluna do MIARQ
na EAUM. Desde nova manifestou grande interesse pelo mundo das
artes e consequentemente desenvolveu uma paixão pelo mundo da
BD. Recentemente participou na fundação do “Clube de Banda Desenhada e Animação da EAUM” juntamente com Maurício Borges,
Gonçalo Fernandes e Yolanda de Andrade.
Gonçalo Fernandes, nascido e a residir em Guimarães. Estudante
na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho mas com um
gosto particular pelo desenho ilustrativo e de fantasia. Atualmente
no 5º ano do curso trabalha em vários projetos pessoais relacionados
com a escrita e desenho de narrativas de banda desenhada.
Maurício Borges, nascido em Braga, é presentemente aluno da
Escola de Arquitectura na Universidade do Minho, um entusiasta e
apaixonado pela arte em todas as suas vertentes, pelo que sempre foi
fascinado pelo acto de criar. Aquando do seu progresso como artista
debruçou-se mais sobre o desenho e ilustração, técnicas de mão livre
e digitais. No mês de Outubro deste ano, junto com Gonçalo Fernandes, Andreia Ferreira e Yolanda de Andrade, fundou o Clube de
Banda Desenhada e Animação da EAUM. Enquanto artista, dedicase sobretudo à experimentação de novos processos, aventurando-se
presentemente na construção da imagem com materiais de pintura distintos, associados a suportes físicos de diferentes expressões.
Aprofundando os seus conhecimentos da banda desenhada, ocidental e oriental, toma agora como tema no desenvolvimento da sua tese

a relação da banda desenhada com a arquitectura, incidindo sobre a
capacidade inequivoca da banda desenhada como meio de extrapolação imaginária e do processo criativo na construção das cidades e
settings do futuro.
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