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RESUMO 

 

 

A formação Ver Para Crer surge da necessidade de salientar a importância do Desenho para a 

sociedade, afirmando o seu papel como factor de mudança na leitura da realidade e dos 

problemas do universo pessoal e profissional de cada indivíduo. Neste estudo, pretende-se 

caracterizar uma visão do Desenho enquanto agente de evolução cultural mas, também, como 

um método de aprendizagem para desenvolver competências cognitivas ao nível da percepção 

e compreensão do mundo. 

Desta forma, tendo como base o trabalho de investigação de diferentes autores das áreas da 

Educação, da Criatividade, da Psicologia e da Estética, procedeu-se à estruturação de um 

curso, cujo propósito é incentivar os participantes a procurarem respostas mais criativas para 

os seus problemas, bem como, facilitar exercícios que promovam a visão abstracta e a 

melhoria das capacidades de observação e atenção. 

Na sequência deste projecto, o Desenho deixa de ser visto pelos participantes como um dom 

que poucos possuem, para se transformar num recurso disponível e valioso, a ser usado por 

todos os que compreendem a sua essência e os seus benefícios, dos quais se realça o reforço 

da confiança e da auto-estima. Para a maioria dos formandos, a descoberta de uma  

expressão individual através da experiência do Desenho afigura-se como um dos caminhos 

mais reveladores para o auto-conhecimento e a realização pessoal. 
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ABSTRACT 

 

 

The workshop Ver Para Crer emerged from the need to emphasize the importance of drawing 

in the society, stating its role as a way of reading reality and understanding the personal and 

professional problems of each individual. This study aims to describe a vision of drawing as a 

means of cultural evolution but also as a learning method in order to develop cognitive skills. 

Therefore, considering the research work from different authors in Education, Creativity, 

Psychology and Aesthetics, a curriculum has been created as a way of encouraging participants 

to seek creative answers to their problems, as well as providing different exercises that 

promote abstract vision and further improve observation and attention skills. 

Thus, drawing is no longer seen by participants as a gift that few possess, but as a valuable and 

significant resource to be used by people who understand its essence and its benefits, 

particularly the increase of both their confidence and self-esteem. For most learners, the 

discovery of an individual expression through the drawing experience seems to be one of the 

most enlightening ways to reach self-knowledge and personal fulfillment. 
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INTRODUÇÃO  

 

Porque eu sou do tamanho do que vejo  

e não do tamanho da minha altura... 
Fernando Pessoa 

 

O principal propósito desta dissertação surge da necessidade de salientar a importância do 

Desenho na sociedade actual, como uma das ferramentas essenciais na aprendizagem e no 

desenvolvimento cognitivo e, também, como um factor de mudança face a novas leituras da 

realidade envolvente. No mundo actual, a aposta na inovação passa sobretudo pelo 

investimento nas tecnologias mais recentes das diferentes engenharias. No entanto, estas 

soluções, quase sempre mais dispendiosas, não resolvem os problemas básicos de grande 

parte das empresas. Problemas estes que passam, maioritariamente, pela construção de 

metodologias e processos de trabalho mais criativos, mais eficazes e simplificados.  

Esta análise pretende mostrar que o Desenho surge como uma solução para estes problemas, 

os quais se situam ao nível da compreensão, da visão abstracta, da leitura e identificação das 

variáveis de uma questão ou de um acontecimento. Desta forma, ambiciona-se compreender 

se a aprendizagem e a prática do Desenho permitem o desenvolvimento de capacidades no 

entendimento da realidade perceptiva, assim como, a formação de uma consciência mais 

apurada, sensível e selectiva do indivíduo.  

Em resposta a esta questão, nasce a formação Ver Para Crer estruturada com base em 

exercícios criativos propostos pelos principais investigadores das áreas da Educação Artística e 

da Criatividade. Estas acções visam facilitar uma ruptura com os estereótipos visuais, 

promovendo a criação de novos modos de ver e de experienciar, que darão origem a uma nova 

identidade. Pretende-se provar que todas as pessoas estão habilitadas a aprender a desenhar 

e desmistificar a ideia de que existe um dom para o Desenho. 

O primeiro capítulo deste estudo resume, de forma abrangente, o trabalho de investigação dos 

principais autores da actualidade no domínio da Educação na Arte. As teorias estudadas 

parecem concordar na premissa de que, o ensino artístico é um contributo essencial para o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo, tendo em conta o seu contexto cultural e sociológico. 

Pretende-se mostrar que, ainda hoje se dá mais valor às disciplinas das ciências e ao 

desenvolvimento tecnológico, do que às conquistas alcançadas em nome de uma literacia 

" 
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artística. Pela mesma razão, são apontadas as diversas barreiras do ensino à expressão 

artística individual. As linhas de investigação abordadas tomam caminhos diferentes, mas 

aproximam-se quanto à sua finalidade: a afirmação do lugar das artes no sistema educacional. 

O segundo capítulo desta dissertação é dedicado ao estudo da criatividade como instrumento 

essencial para a evolução do pensamento e da Humanidade. Pessoas por todo o mundo, 

fascinadas pela surpresa da criação, interrogam-se sobre a sua origem e desenvolvem sistemas 

que tentam magnificar e expandir o processo criativo. Neste capítulo, abordam-se as principais 

teorias de alguns autores, que partilham a opinião de que a educação e a prática de uma 

actividade artística permitem o aumento da criatividade. Esta análise tem como ponto de 

partida a investigação de Sara Bahia e o seu contributo para a promoção da criatividade; 

passando pela perspectiva de Mihaly Csikszentmihalyi, que apresenta o fenómeno flow da 

experiência, gerador de energia criativa; e finalmente, pelo estudo do desenho como processo 

de resolução criativa de problemas, segundo a abordagem de diversos autores.  

Pretende-se através do estudo de referências no campo da Estética e da Filosofia mostrar 

diferentes perspectivas acerca da interpretação e representação da realidade. Deste modo, o 

terceiro capítulo serve o intuito de revelar a necessidade crescente de reposicionar a 

Humanidade face a uma mudança na leitura do meio, bem como demonstrar a importância 

que esta terá a nível político, cultural e social. 

No quarto capítulo faz-se uma revisão geral acerca dos métodos que valorizam o pensamento 

criativo durante o processo de Desenho, mas que ao mesmo tempo oferecem os meios 

necessários para uma correcta aprendizagem dos seus conteúdos, técnicas, competências e 

propósitos. Para isso, procede-se, especificamente, à análise das metodologias de Betty 

Edwards pela sua apropriação ao tema e finalidade desta dissertação. Na primeira parte do 

estudo abordam-se as especificidades do Desenho e o seu desígnio enquanto processo criativo 

e, também, dos meios através dos quais este se manifesta e se concretiza. Pretende-se, 

igualmente, dar a conhecer uma visão do Desenho assente na relação intuitiva entre o autor e 

o meio, entre o interior e o exterior. 

Desta forma, no quinto capítulo, surge a oportunidade de divulgar os casos referidos por 

alguns autores que, de forma prática, têm vindo a aplicar as competências do Desenho em 

diferentes organizações e instituições. A respeito desta matéria salienta-se o método de 

Diálogo Visual do consultor e artista Julian Burton, bem como, os seminários realizados por 

Betty Edwards. 
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A segunda parte desta dissertação é dedicada à apresentação da formação Ver Para Crer 

constituída com o propósito de verificação das hipóteses, anteriormente descritas, através da 

análise dos resultados obtidos durante a realização do referido estudo de caso. 

Neste trabalho de investigação, pretende-se abrir portas para a criação de um curso que se 

afigure como um caminho de reflexão acerca do universo pessoal e do mundo exterior, no 

qual se promove a criatividade, a confiança e a descoberta através da experiência do Desenho. 
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NA TRANSFORMAÇÃO 

DO INDIVÍDUO  

 

A Visão de Efland no Contexto do Modernismo ao Pós-modernismo 

No que concerne ao conceito da educação da arte no período de transição do modernismo ao 

pós-modernismo e no contexto do pós-guerra fria, Arthur Efland1 retrata o exemplo da 

evolução do pensamento iluminista do mundo ocidental e as suas consequências nos assuntos 

da arte, estética, cultura e na sociedade em geral. Segundo o autor, o modernismo é 

concebido como uma revolução cultural assente no progresso científico e industrial que 

influenciou não só a estética da literatura e das artes como também o próprio homem comum, 

sendo que este passou a agir de acordo com a mesma verdade defendida pelo referido 

movimento.  

Esta mudança foi crucial no paradigma da sociedade mas derivou numa ruptura com as 

tradições populares e numa reformulação dos ideais, tornando-os mais humanizados e com 

perspectivas de um futuro melhor e mais optimista. No entanto, no campo das artes, isto 

resultou num distanciamento das Belas-Artes conotadas como um meio elitista. Os fenómenos 

da criação passaram a ser vistos por um prisma meramente científico, não deixando espaço 

para as visões poéticas/subjectivas dos artistas de outrora. Contudo, esta nova perspectiva não 

obteve os mesmos resultados no âmbito da educação, cujo ensino de cariz nacionalista 

começou a assumir tendências mais padronizadas e regularizadas, o mesmo acontecendo nos 

domínios do comércio e da indústria. Todavia, Efland defende que, esta influência não foi 

causada somente pela cultura ocidental, mas sim por uma cultura do povo, isto é popular e 

que se difundiu por meio do marketing e dos novos meios de comunicação aproveitando, 

assim a influência da era tecnológica. Este conceito, que Efland define como sendo um 

Mercado Cultural Internacional, colocou em risco a identidade tradicional do ocidente no que 

se refere ao seu âmbito cultural. O autor refere, ainda, que esta homogeneidade tecnológica, 

cultural e corporativa desvaneceu com a guerra civil e o colapso da União Soviética pois, estes 

factores que influenciaram a educação artística a nível internacional, deram origem ao 

nascimento de uma nova pedagogia – a chamada pedagogia crítica.  

                                                           
1
 In Cultura, Sociedade, Arte Educação num mundo Pós-moderno (1999). 
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No entanto, Efland lembra, assim, os dois lados partidários do discurso educacional, um de 

vertente esquerdista que prefere uma abordagem pedagógica, totalmente renovada e mais 

igualitária para grupos étnicos, sociais e raciais; e o outro de direita, enquadrado 

geograficamente nos Estados Unidos que retoma os ideais do passado juntamente com a 

herança cultural europeia, facto que resultou na conservação do nacionalismo na História 

deste país. De facto, esta multiplicidade de pedagogias, valores e críticas vai permitir desbravar 

um caminho em direcção à democracia através da promoção da igualdade e, combatendo o 

discurso pessimista que se verifica no período pós-modernista. Este “estado de consciência 

pós-moderno”, como diz Efland, caracterizado pela falta de confiança no futuro e perda de fé 

nas crenças que outrora alimentaram os espíritos inquietos e mentes ávidas como Picasso, 

Braque, Mondrian ou Kandinsky que desafiaram as barreiras do modernismo e mergulharam 

numa experimentação de grande amplitude e descoberta.  

Segundo o autor, as principais diferenças nas considerações sobre a arte do modernismo e a 

do pós-modernismo, residem no valor da obra em si. Isto é, a arte moderna valoriza o 

conteúdo original e a pureza da composição formal que a define como arte erudita e, assim 

recusar a cópia acima de tudo. Numa atitude contrária, a arte pós-moderna cujas fronteiras 

premiavam a excelência artística, estas desaparecem para darem lugar a uma preocupação 

com o contexto social e cultural na qual a obra se insere. Esta situação verifica-se devido à 

envolvência da cultura de massas, cujos parâmetros e valores padronizados são estabelecidos 

pelas grandes indústrias culturais. Numa visão moderna, existe o incentivo da busca pelo 

progresso e de um potencial criador, em oposição à pós-moderna, que retoma as inspirações 

do passado. Contudo, verifica-se, ainda, uma genuína preocupação com o futuro ou a evolução 

cultural. Em termos pedagógicos, os professores do modernismo criaram uma ruptura com o 

realismo, abraçando somente os ideais das novas vanguardas, o que veio a ser combatido pela 

educação na arte do período pós-moderno, com uma maior liberdade no campo de estudo dos 

diferentes estilos. Assim, promoveram-se de igual modo as referências do passado antes 

ignoradas. Efland refere, ainda, que o tipo de representação - abstracção versus realismo - é a 

dicotomia diferenciadora dos dois períodos, sendo que o modernismo rejeitou a cópia e todas 

as técnicas realistas cujo propósito fosse a imitação e, valorizou a criação pelo pensamento 

abstracto no ensino das artes visuais. Em contrapartida, o regresso do realismo no pós-

modernismo não aconteceu com os mesmos propósitos tradicionalistas do passado - como se 

verifica nas pinturas de Constable ou Corot – surgiu sim, como representação da realidade 

social e cultural. Tal como refere o autor, afirma-se a existência de um universalismo 

modernista, caracterizado pela sua estética formalista, regida por princípios formais, em 
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contraste com o pluralismo pós-moderno que defende que estes princípios formais não são 

suficientes pois, a obra deve ser também compreendida pelo seu contexto cultural, 

permitindo, assim, uma multiplicidade de leituras.  

No seu artigo, Efland faz referência ao livro Jihad vs Mc World de Barber, como introdução ao 

conceito de Mercado Cultural Internacional. O autor da citada obra, o Professor Benjamin 

Barber ficou conhecido através deste seu artigo Jihad vs Mc World2, por dar a conhecer a sua 

ideia acerca de dois possíveis cenários futuros para a sociedade. O primeiro cenário relata a 

constante Jihad em que o mundo vive, a chamada guerra santa que não é mais do que uma 

luta diária travada entre as várias nações, cultos religiosos, tribos e pessoas em nome de 

crenças limitadas, sendo que estas atentam contra a liberdade, independência e a própria 

modernidade. O segundo cenário aponta para um futuro cuja economia, tecnologia e ecologia 

trabalham de braços dados em defesa de uma rápida integração e uniformização, o que não é 

mais que o processo da globalização. Esta postura contribui para o chamado Mundo Mac que 

se traduz num parque temático das maiores indústrias culturais: MTV, Macintosh e 

McDonalds. No entanto, a preocupação de Barber é o facto de estes dois cenários parecerem 

estar a acontecer em simultâneo dentro de cada país. Tal como é demonstrado na citação 

seguinte: 

“(…) fanáticos iranianos mantêm um ouvido atento aos “mullahs” enquanto instigam à guerra 

santa e o outro ouvido atento à televisão, a Rupert Murdoch em “Dinastia” e “Os Simpsons”. 

Empresários chineses disputam a atenção tanto das estruturas de festas em Beijing quanto 

perseguem franquias do KFC em cidades como Nanjing, Hangzhou e Xian, onde vinte e oito 

outlets servem 100.000 fregueses todo o dia… Assassinos sérvios usam ténis Adidas e ouvem 

Madonna nos headphones dos seus walkmans enquanto espiam as suas armas em cidadãos de 

Sarajevo que procuram água para encher o tanque da família, e os põem em fuga. Hasids 

ortodoxos e neo-nazis, ambos se viraram para o rock para poder transmitir as suas mensagens 

tradicionais à nova geração, enquanto os fundamentalistas tramam conspirações virtuais na 

Internet.” (BARBER, 1995, p.5) 

As nações têm perdido a sua identidade cultural devido às práticas económicas e educacionais 

ocidentais, Efland questiona se ainda existe esperança para estes países, no sentido de 

conseguirem evitar a propagação desta nova cultura popular internacional difundida através 

dos meios de comunicação actuais. O autor sublinha que apesar de a causa ter sido o processo 

de industrialização ocidental, este problema de identidade deve-se, em grande parte, à cultura 

popular norte-americana, aos filmes de Hollywood, televisão, música, design, e outros. Esta 

                                                           
2
 Artigo publicado na Revista The Atlantic Monthly (Março de 1992). 
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situação é demonstrada por Barber que mostra como é fácil mudar os costumes de um país, 

através de uma campanha de marketing de uma marca de referência no mercado, como por 

exemplo a venda de Coca-Cola na Indonésia. Desta forma o que preocupa Efland é se estes 

valores de uma sociedade de consumo, individualista e superficial, irão interferir no ensino das 

artes. Isto porque as imagens que as crianças estão a construir do mundo em que vivem, são 

novos códigos visuais criados e divulgados pelos mass media. Estas não mostram a verdade, 

são imagens virtuais de uma realidade que não existe, distorcida mas, que atinge tal 

magnitude que influencia o processo de crescimento cognitivo do indivíduo. Então, a questão 

fulcral prende-se com a possibilidade de construção de uma nova realidade artística, diferente 

das respostas radicais do modernismo e das imagens estereotipadas e supérfluas da 

actualidade. Efland considera que as interpretações continuam sob a forma de novos símbolos, 

palavras que vão identificar/significar a experiência do indivíduo, dar-lhe sentido e coerência. 

Segundo o referido autor, o principal objectivo da educação artística é a construção da 

realidade ou, por outras palavras, ela consiste nas diferentes representações do mundo real ou 

imaginário de cada indivíduo. Efland refere que “as artes são representações simbólicas” das 

diferentes realidades, sentidas e compreendidas pelas pessoas, porque englobam 

preocupações sociais, étnicas, económicas, crenças ou linguagens, são reflexões acerca do 

mundo. O que leva o autor a questionar-se, acerca da possibilidade de se representar a 

realidade do outro, como forma de entendimento dos seus valores. Ao contrariar o 

universalismo do Mundo Mac e a ausência de liberdade da Jihad de Barber, Efland responde 

que “a percepção humana de si permanece incompleta se não pudermos descobrir como cada 

um de nós é o outro do outro”. Segundo o autor, se existir a possibilidade de criação de um 

novo sistema cultural, este terá que desafiar a hegemonia do Mundo Mac, cujos valores ficam 

reduzidos ao entretenimento pois verifica-se à ausência de reflexão e questionamento por 

parte das massas, que sofrem a influência directa do marketing consumista logo falacioso. A 

cultura transforma-se em mercadoria numa economia de oferta e de procura. Este novo 

paradigma, também, não se adequa ao fanatismo de uma Jihad, que embora promovendo uma 

identidade tribal, não permite uma procura fora das suas fronteiras culturais e resulta na 

maioria das vezes num fundamentalismo religioso, que aclama e consente os atentados mais 

atrozes aos direitos humanos. Perante tal situação, Efland propõe, então, como modelo para o 

Curriculum a ordem social tripla de Rudolph Steiner3. No final da I Guerra Mundial, num 

cenário de destruição, Steiner sugeriu um sistema de organização social igualitário, baseado 

                                                           
3
 Steiner publicou Toward Social Renewal: Basic Issues of the Social Question (Rudolf Steiner Press, 

1999). Para mais informações consultar o seguinte link: 
wn.rsarchive.org/Books/GA023/English/SCR2001/GA023_index.html 

http://wn.rsarchive.org/Books/GA023/English/SCR2001/GA023_index.html
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nos três alicerces da sociedade: economia, política e cultura. Desta forma, pretendia-se uma 

organização das três instituições primárias, que não fosse regida por um poder centralizado, 

fugindo tanto ao capitalismo, como ao socialismo. A primeira agregaria todas as instituições 

que garantem as necessidades da população, geria a produção e distribuição dos bens de 

consumo, trabalho e serviços. Efland acrescenta que o Mundo Mac poderia estar enquadrado 

nesta instituição, se o propósito não fosse apenas lucrativo. A segunda seria constituída pelos 

tribunais, assembleias, e todos os órgãos cívicos, trataria dos assuntos políticos e legislativos. 

E, finalmente, a última, chamada de organização espiritual-cultural, na qual as artes estariam 

integradas e que reuniria as escolas, universidades, museus e instituições religiosas, com o 

propósito de encontrar respostas mais sólidas no campo educacional em prol da liberdade 

individual e dos valores morais e dos costumes. As três agregações seriam autónomas mas 

exerceriam poder umas sobre as outras, o que significaria em última instância, que o sistema 

educacional teria que suportar e prever as exigências económicas, cívicas e culturais de um 

povo. Desse esforço conjunto resultaria o seguinte diagrama proposto por Steiner, o chamado 

Curriculum Triplo: 
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Fig 1 - Diagrama proposto por Rudolph Steiner, intitulado de Curriculum Triplo, baseado 

no modelo da ordem social tripla do mesmo autor. 
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Efland nomeia à maneira de Steiner as três capacidades cognitivas que possibilitam a 

aprendizagem: o pensamento, a vontade e o sentimento. Desta forma, sendo estas as bases da 

psicologia cognitiva, não podem existir umas sem as outras. O pensamento trata das ideias e 

acções mas, sem o sentimento não podem ser tomadas decisões credíveis, é também por isso 

um acto de vontade, que levanta questões éticas e lida com preferências. O mesmo se pode 

dizer do sentimento, que sem o pensamento e a vontade, pode despoletar vícios ou gerar 

violência. Na perspectiva de Efland é no campo do pensar sobre os sentimentos que a arte tem 

o seu papel chave na educação assim, ao fazer referência a Prawat 4 apresenta o mesmo 

conceito mas com outra nomenclatura: conhecimento básico, estratégia e disposição. Sendo 

que, conhecimento básico é correspondente ao pensamento logo às ideias; a disposição 

enquadra-se no campo dos sentimentos e a estratégia diz respeito à vontade. Ao citar David 

Perkins5: 

"(…) a arte ajuda de uma maneira natural. O olhar para a arte convida, recompensa e encoraja 

um temperamento atencioso, porque obras de arte requerem atenção para descobrir o que elas 

têm para mostrar e dizer. Obras de arte também conectam com o social, o pessoal e outras 

dimensões da vida com fortes sugestões afectivas. Então, é melhor do que a maioria das 

situações, olhar para a arte pode construir realmente disposições para um pensamento básico"  

(PERKINS, 1994, p. 4) 

Efland defende que a liberdade da vida cultural pode ser definida como a meta para a 

educação artística, mas a questão que o autor coloca está relacionada com a construção de um 

programa curricular, que identifique os erros do passado e responda aos desafios futuros, de 

forma a integrar todas as capacidades cognitivas, nas actividades dispostas anteriormente. O 

autor refere que, logo à partida, existe a resistência por parte das escolas e a oposição das 

instituições governamentais, pois as bases pedagógicas do ensino têm como pano de fundo os 

interesses de uma sociedade industrializada, cujas preocupações são de cariz económico e não 

cultural. Pode-se arriscar afirmar, que não têm em conta os outros lados do triângulo. Como 

diz Efland, as metas económicas e sociais são mais facilmente atingidas, se os estudantes se 

sentirem estimulados para encontrarem significado nas suas experiências cognitivas, isto é 

aplicá-las em novas situações. Assim, encontrar sentido nas coisas da vida através da 

descoberta da arte no prazer da criação. Este factor ajuda os estudantes a compreenderem o 

                                                           
4
 In Promoting access to knowledge, strategy and disposition in students: A research synthesis. In Review 

of Educational Research (1989).  
5
 In The Arts and the Cognition (Baltimore and London, 1977). 
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seu próprio contexto o que não é mais do que o mundo que partilham com os outros. Por 

conseguinte, atente-se na citação seguinte: 

“(…) a compreensão é atingida através da interpretação de tais obras, onde a obra é vista em 

relação ao contexto em que está situada. Isso é possível porque uma obra de arte é sempre a 

respeito de alguma outra coisa que a arte! A capacidade para fazer determinações e 

julgamentos provavelmente não emergirá se as crianças forem deixadas de fora desses 

dispositivos. Levantam-se quando o ensino intencionalmente os deixa de fora no 

desenvolvimento do poder da mente, incluindo a imaginação, através da criação e 

interpretação reflexiva. Isso é o que de melhor a educação artística pode prover, e é minha 

crença que as compreensões cultivadas através do estudo da arte sejam formas de deliberação 

que podem preparar as fundações para uma liberdade cultural e uma acção social.”  

(EFLAND, 1999) 

 

O Contributo de Eisner 

No ano de 2009, aquando da entrega do prémio Lowenfeld, na Califórnia, Elliot Eisner, o 

galardoado Professor da Universidade de Stanford, referiu também, que desde a viragem do 

século XX, o sistema de ensino tem estado assente em metodologias que têm como base a 

formação científica, modelos que dão preferência ao ensino tecnológico e científico na procura 

de resultados mais rápidos e eficientes. Neste paradigma, a preocupação está mais relacionada 

com os métodos e a sua correcta medição do que com o seu significado, o que coloca o ensino 

artístico um pouco à margem, pela dificuldade em avaliar quantitativamente os resultados. No 

entanto, Eisner solicita que se olhe para as Artes como uma fonte de introspecção, visão e 

percepção, essenciais no aproveitamento escolar e na formação integral do indivíduo, pelo 

que sugere oito razões pelas quais a Educação deve aprender com as Artes6.  

A primeira razão está directamente relacionada com o facto da forma e o conteúdo não 

poderem existir separadamente, “a maneira como algo é dito ou feito modifica o conteúdo da 

experiência”, tal como refere Eisner. Esta concepção serve para lembrar que as formas de 

ensino e a organização dos currículos das escolas têm consequências directas na meta final dos 

discentes. A segunda razão está intimamente ligada com a primeira, no sentido em que nas 

artes tudo está interligado. O autor dá o exemplo de uma cor que pode ser percepcionada de 

                                                           
6
 In What Education Can Learn from the Arts, as oito razões foram apresentadas em Março de 2009, na 

Califórnia, durante a palestra de Lowenfeld, por Elliot Eisner vencedor do prémio com o mesmo nome. 



11 
 

forma diferente pela influência de outras cores ao seu redor. A interacção na Educação tem 

uma importância fulcral no entendimento do contexto, trata-se de uma condição da própria 

experiência. A atenção dada à nuance ou a importância de um tom particular numa melodia 

resumem o terceiro ponto, que explica o interesse que deve ser dado aos detalhes da forma. A 

maneira como algo é como algo é feito influencia o carácter do todo, a modelação das nuances 

é crucial no processo criativo.  

A quarta razão refere o impacto da surpresa, sendo que esta atitude é uma das mais 

apreciadas e entende-se como um grande benefício do trabalho artístico, segundo o autor, 

pelo que se pretende que não seja considerada como inimiga da aprendizagem muito pelo 

contrário é um elemento fundamental e impulsionador da descoberta e do progresso. Eisner 

sugere ainda, que os Professores devem criar condições para que a surpresa aconteça. A 

quinta razão trata do reconhecimento das coisas através de um abrandamento da percepção. 

Segundo o autor, numa sociedade que preza a velocidade, erroneamente associada à 

inteligência, a solução para o enriquecimento da experiência passa por abrandar a percepção. 

E conclui, ao citar John Dewey7, que “é necessário olhar com atenção em volta, e de facto, ver 

a realidade”.  

Os limites da linguagem não são os limites da cognição, “sabemos mais do que o que 

conseguimos dizer” refere Eisner ao citar Polanyi 8 no ponto número seis. Comummente 

literacia associa-se à habilidade de ler e escrever, muito diferente da capacidade de se criar 

significado através de uma forma de representação, isto se for aplicado ao uso da linguagem 

na sua forma mais convencional. Segundo o autor, a linguagem poética distancia-se da 

linguagem literal, mas a possibilidade de se estudar a literacia em todas as suas formas 

providencia uma nova experiência de abordar o mundo e de expressar o seu significado. A 

sétima razão relata a intuição como experiência somática, necessária para a concretização das 

múltiplas formas de literacia e de interpretação do mundo. O que permite alcançar um rigor e 

uma correcção das formas através da relação mente-corpo ou olho-mão.  

A oitava e última razão de Eisner, diz que as tarefas cujos fins estão em aberto permitem o 

exercício da imaginação, uma das mais valorizadas aptidões do ser humano – único ser 

pensante. “É a imaginação a mãe da invenção, não a necessidade” segundo o autor. Que 

acrescenta, nas artes a imaginação é a primeira virtude e, compreenda-se que é a fonte de 

novas possibilidades, assim, deveria ser também no ensino da Matemática, e de todas as 

                                                           
7
 In Art as Experience (New York, 1934). 

8
 In The Tacite Dimension (New York, 1964). 
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disciplinas da Ciência, da História e outras, pois a impressão ou marca deixada pelos 

estudantes nos seus trabalhos, não deve ser de carácter redundante. Eisner não defende um 

novo modelo educacional mas, somente alterações significativas aos sistemas existentes, que 

tenham em linha de conta estas e outras considerações, acerca dos múltiplos benefícios da 

Educação Artística. Acrescenta ainda:  

“(…) uma obra de arte pode representar uma das formas mais elevadas de realização humana, 

quer aconteça nas Belas-Artes ou nas Ciências. Ajudar os alunos a tratarem o seu trabalho 

como uma obra de arte não é uma conquista fácil. No processo, as pessoas transformam-se em 

artistas. Dada a concepção podemos questionar quanto tempo deve ser dedicado às artes nas 

escolas? A resposta é simples: todo.” (EISNER, 2009, p.3) 

 

Eisner e o Papel das Artes na Transformação da Consciência 

Esta questão para Eisner é descrita desta forma, as Artes assumem um papel importante no 

refinamento dos sentidos e no cultivo da imaginação. Elas possibilitam a experiência e o ensaio 

no campo cognitivo, sem consequências directas sobre a realidade, criam imagens do possível 

e do impossível, através do “olho da mente” como refere Dewey9; Convidam a apreciar as 

qualidades do som, da visão, do sabor e do toque através da sua percepção e não somente 

pelo seu reconhecimento. A primeira envolve um maior investimento e análise da experiência 

vivida pela sua compreensão; a segunda tem como base a sua categorização ou nomenclatura.  

No entanto, a apreciação por si só não é suficiente para que haja, efectivamente, um 

contributo cultural, é necessário que o processo de representação aconteça, segundo o autor. 

Eisner 10enumera a representação em quatro níveis distintos: o primeiro, inscrição, a qual 

representa a gravação da ideia ou imagem num material; segundo, a edição, ou o processo de 

trabalhar a inscrição, para alcançar a precisão e qualidade que o autor deseja; terceiro, a 

comunicação, ou o acto de tornar público aquilo que fora consciência. E, finalmente, as 

descobertas durante o processo de representação que dão origem ao factor surpresa e que 

permitem a satisfação e realização pessoal.  

De acordo com o autor, os processos cognitivos da representação são os responsáveis pela 

evolução cultural e são sempre mediados sob alguma forma. A selecção das ferramentas 

influencia os resultados, ou seja, ferramentas de medição levam a quantificação, as 

                                                           
9
 In Art as Experience (New York, 1934). 

10
 In The Arts and the Creation of Mind (New Haven & London, 2002). 
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ferramentas da arte levam à qualificação. Se forem consideradas as implicações desta 

perspectiva nos conteúdos curriculares, é fácil perceber que a aprendizagem de formas 

particulares de representação pode originar novos significados e novas formas de literacia. Elas 

são uma clara influência na alteração do modo de pensar e de agir. 

Eisner ao enunciar quais as funções cognitivas da arte, partilha da visão de Dewey de que a 

arte é um modo de experiência humana que acontece da interacção do indivíduo com o meio. 

Desta forma, sugere que uma das funções da arte é ajudar a reparar no mundo (no sentido de 

se prestar uma maior atenção ao meio envolvente) e, assim providenciar conhecimento. 

Considera, ainda, que as artes libertam os indivíduos do sentido literal das coisas e convidam à 

tolerância da ambiguidade, à exploração da incerteza e ao exercício do julgamento livre de 

regras e procedimentos, em prol de uma autonomia pessoal. Além do mais, permitem sentir e 

ver o até então inexplorado campo da contemplação. De acordo com o autor, ver é uma 

conquista e não uma tarefa, é o resultado do sentir uma parte do mundo. Aprender a ler as 

qualidades do campo visual é muito mais que o olhar instrumental da visão natural, que serve 

somente o propósito de reconhecer e catalogar, como refere Eisner. 

O objectivo dos programas curriculares é muito mais que o aproveitamento escolar, é ensinar 

aos estudantes novas formas de pensar através de diferentes técnicas, esquemas, estruturas e 

meios. Eisner usa a técnica da aguarela, como exemplo para salientar o pensamento 

estratégico, necessário para a correcta aplicação dos pigmentos aguados sobre o papel. Pois, 

trata-se de uma técnica que não tolera indecisões, na qual os erros são muito difíceis de 

camuflar e a gestão do tempo é crucial. As subtilezas da aguarela não permitem distracções, 

mesmo um mestre da técnica decide o que deve ser pintado e por que ordem, tendo em conta 

a transparência do material e os brancos necessários para que a imagem ganhe vida e 

contraste.  

A respeito do uso da faculdade da inteligência durante a realização de um trabalho 

considerado artístico, Eisner cita Dewey11 que salienta que “se as palavras são facilmente 

manipuladas em formas mecânicas logo, a produção de uma obra de arte genuína, 

provavelmente, requer mais inteligência que o tipo de pensamento que ocorre entre aqueles 

que se auto-intitulam de intelectuais”. O que acontece com os indivíduos que desenvolvem a 

prática da aguarela é um aumento da inteligência nesse domínio pois são obrigados a 

ultrapassar as exigências da técnica, o que permite o refinamento da percepção e a 

estimulação da imaginação. Refere o autor que dada a complexidade dos desafios, torna-se 

                                                           
11

 In Art as Experience (New York, 1934) p. 46. 
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bastante irónica a comum afirmação de que a arte não lida com processos cognitivos durante 

o decurso do trabalho, ou seja, como se o pensamento reflexivo não acontecesse. 

A respeito do processo criativo, Eisner indica três modos de tratamento da imagem. O 

primeiro modo mimético cujas formas assumem a aparência ou semelhança daquilo que estão 

a representar, reporta a séculos de pesquisa e desenvolvimento de técnicas de representação, 

que recriam a ilusão da terceira dimensão. Refere ainda que, as crianças na sua generalidade 

têm como objectivo e preferência este modo de representação pois ao quererem representar 

um animal, por exemplo, tal como ele é na realidade. O segundo modo de tratamento ou a 

criação de forma expressiva está relacionado com o sentir. A representação do sentimento é 

conseguida através de diferentes composições visuais, cujo intuito se centra na procura de 

qualidades expressivas recorrendo ao uso da linha, cor, forma, valor, textura, entre outros 

aspectos formais. A cultura e a experiência pessoal de cada indivíduo são factores que 

influenciam a leitura/interpretação destas obras. O terceiro modo de tratamento acontece 

através do uso de sinais convencionais que são somente símbolos reconhecidos culturalmente, 

num determinado contexto, referentes a ideias, objectos, eventos, como por exemplo, a 

bandeira nacional. De acordo com o autor, o contexto evoca significado e, em última análise, 

todas os modos potenciam comunicação. Eles podem ser usados em simultâneo o que requer 

um tipo de pensamento capaz de dominar um grande conjunto de técnicas artísticas, uma 

sensibilidade atenta às relações formais e habilidade para apropriação de sinais convencionais. 

Então, a forma como as artes interferem com a consciência, está relacionada com o 

apuramento dos sentidos do ser humano e a sua capacidade de apreciar o mundo, que se 

transforma numa actividade mais complexa, subtil e, talvez mais prazenteira. Eisner defende 

que as artes promovem capacidades imaginativas e que permitem sentir o que não se sente, 

ver o que não se vê, cheirar o que não tem cheiro, conceber o que só existe no “olho da 

mente”. Elas providenciam novos modelos de experienciar o mundo, materiais e ocasiões de 

aprendizagem para lidar com os novos problemas e novas formas de pensar. De acordo com o 

autor, estes processos ocorrem somente devido à constituição biológica do sistema sensorial 

do organismo humano mas não funcionam sem os constantes estímulos do meio ambiente. 

Ainda acrescenta outro factor que merece ser salientado: a capacidade de diferenciação, que 

remete para o reconhecimento do que é familiar, a categorização das suas qualidades e a 

antecipação das consequências de uma possível acção sobre as mesmas. Refere, ainda, Eisner, 

a possibilidade de aprender a percepcionar as subtilezas e complexidades destas relações pois 

trata-se, talvez, de um dos maiores contributos do ensino das artes para a humanidade - 

aprender a prestar atenção, despender tempo para que se olhe realmente para as coisas e 
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finalmente, se saiba ver. No entanto, para Eisner, o contributo mais precioso das artes é a 

expressão da individualidade - a busca pela identidade - uma descoberta introspectiva que 

ajuda a definir um caminho pessoal em direcção ao auto-conhecimento.  

 

 As Artes e o Desenvolvimento Cognitivo 

Relativamente a esta temática, Eisner aponta como uma das principais consequências da 

educação artística, o desenvolvimento de um tipo de pensamento complexo, contrariamente à 

acepção comum de que a actividade artística é mais concreta que abstracta e mais emocional 

que mental. É uma prática na qual se usa mais as mãos que a cabeça ou mais relacionada com 

práticas lúdicas do que propriamente com trabalho.  

No entanto, acrescenta o autor que a prática artística inclui tarefas como percepcionar as 

subtilezas entre as relações qualitativas, conceber hipóteses imaginadas, interpretar 

metaforicamente os significados que o trabalho apresenta, explorar antecipadamente 

oportunidades no decorrer do trabalho. Estes são alguns exemplos, que requerem modos de 

pensamento complexos ao nível cognitivo.  

De acordo com Eisner, uma forma de cultivar a sua aprendizagem é garantir que os programas 

educacionais fomentem a flexibilidade, estimulem a tolerância da ambiguidade, encorajem o 

risco e pratiquem o juízo e a avaliação fora de um sistema normativo. O autor recorda a 

perspectiva de Arnheim12, de que a percepção visual é uma actividade cognitiva por si só, e 

que esta se trata de pensar visualmente, “percepção visual é pensamento visual” (Arnheim, 

1969). Eisner refere, ainda, outros psicólogos cognitivos que partilham da mesma ideia tais 

como Ulric Neisser13 que a considera um evento cognitivo e Jean Piaget14, que diferenciou os 

processos cognitivos dos afectivos que ocorrem no cérebro. 

Assim sendo, a proposta de Eisner para uma nova e melhor estrutura curricular passa pela 

integração de programas que impulsionem a resolução criativa de problemas que convidem os 

estudantes a pensar cognitivamente em relação ao seu trabalho – ou seja, que reflictam acerca 

do processo mental – e que encorajem os alunos a fazerem os seus próprios juízos artísticos.  

                                                           
12

 In Visual Thinking (Berkeley, 1969). 
13

 In Cognition and Reality (San Francisco, 1976). 
14

 In The Construction of Reality in the Child (New York, 1954). 
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O referido autor afirma que o desenvolvimento cognitivo pode ser estimulado através da 

comparação e análise de todos os trabalhos, pelos interesses individuais e pelo 

enquadramento geral, que tem em conta o contexto histórico, social, geográfico, cultural e 

outros das diferentes áreas curriculares, daí resultará numa construção que parte do geral 

para o particular. Este processo de perceber, comparar e estabelecer relações, designado por 

diferenciação perceptiva pelos psicólogos da Gestalt, é uma teoria partilhada também por 

Arnheim, que concebe que a cognição parte dos aspectos mais gerais e sofre uma evolução 

gradual para os aspectos mais específicos. Para Eisner a experiência adquirida pelos 

conhecedores e apreciadores de arte, através da observação de imagens e formas visuais, 

contribui para o aumento e refinamento das suas capacidades perceptivas. Daí que, a 

diferenciação perceptiva, ou a capacidade cognitiva para compreender essas relações, se 

desenvolva progressivamente e se torne mais complexa à medida que as experiências do 

individuo aumentam15. 

 

As Barreiras da Expressão Artística  

Apesar do reconhecimento das artes no domínio da sensibilidade e da imaginação, a criação 

de oportunidades de desenvolvimento da expressão artística nas escolas continua a ser uma 

tarefa árdua. O sistema de ensino não favorece condições para a proliferação de uma literacia 

simbólica, visual e artística, como refere a Professora Sara Bahia16. As diversas investigações 

que realizou sobre este tema, em contextos de educação artística formal e não formal, 

permitem diferenciar as práticas que inibem a expressão artística das que possibilitam a sua 

plena expansão. 

A necessidade da expressão criativa é humana, universal e intemporal, como explica Bahia ao 

lembrar as histórias construídas por imagens ou palavras da arte parietal e rupestre, da 

pintura, da escultura, da música ou das lendas. São conjuntos de normas, símbolos, mitos e 

imagens que apelam aos sentidos e à emoção. As artes plásticas tornam-se, por isso, desde a 

                                                           
15

 Ver também o artigo de Fernando Raposo, Como se produz a aprendizagem artística (2008) da Revista 
Convergências, através do seguinte link: http://convergencias.esart.ipcb.pt/artigo/31 
16

 In Constrangimentos à Expressão Artística (artigo publicado em Invisibilidades, revista ibero-
americana de pesquisa em educação, cultura e artes, Dezembro de 2009). Sara Bahia é Professora da 
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e uma importante referência nos estudos sobre a 
criatividade. 

http://convergencias.esart.ipcb.pt/artigo/31
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era rudimentar a primeira forma de expressão. Refere Bahia, ao citar Piaget17 (1954) “o 

desenho e outras formas de expressão simbólica, como a plástica ou a dramática, constituem 

modos espontâneos de exteriorização da personalidade e das experiências inter-pessoais” 

numa adaptação à realidade. Igualmente importante é o desenvolvimento da dimensão 

estética o qual permite criar preferências baseadas em padrões de beleza, expressividade e 

estilos. Trata-se, pois, de uma forma de identidade que nasce da realidade individual. 

Seguindo a perspectiva da autora, os constrangimentos à expressão artística começam no seio 

familiar e escolar pois a aprendizagem pela via do ensino tradicional baseia-se na repetição 

dos conteúdos, o que não promove a espontaneidade e a curiosidade, típicas de uma 

expressão natural. A ambição pela perfeição caracteriza o sistema educacional. Os métodos de 

avaliação complexos e os elevados padrões de excelência comprometem a educação artística e 

corroboram a afirmação da crença no jeito para o desenho.  

A mesma autora, Bahia acrescenta que este mito concretiza-se no mimetismo formal, ou seja, 

na tentativa de imitar fielmente a natureza, em prol de uma suposta supremacia artística. A 

respeito do mimetismo como forma de representação, refere Nelson Goodman18 no seu livro 

Linguagens da Arte que a imitação de um objecto tal como ele é, trata-se de um fenómeno 

impossível, na medida em que não se pode copiar todos os modos de ser desse objecto, dando 

como exemplo um homem cuja existência se define pela sua constituição em átomos ou num 

conjunto de células. Pode-se sim, “copiar um desses aspectos, ou um dos modos como o 

objecto é ou aparenta ser (…) o modo como o objecto é normalmente visto” (GOODMAN, 2006, 

p.39). O que levanta outros problemas, ao nível da interpretação pois “não existe um olhar 

inocente” como refere Ernst Gombrich19.  

A demanda pela perfeição técnica, muitas vezes apelidada de forma errónea como realista, 

resulta numa maior tendência para um tipo de desenho estereotipado e banal, como refere 

Bahia, devido ao tratamento minucioso e preciso que é dado ao traçado. Esta propensão 

caracteriza a necessidade de obtenção de uma obra finalizada, em detrimento de uma 

evolução ao nível do processo criativo, que deveria consistir na descoberta, experimentação e 

expressão de novas formas de interpretação da realidade.  

                                                           
17

 In L`Education Artistique et la Psychologie de L`Enfant. In Art et Education: recueil d`essays (Paris, 
1954). 
18

 In Linguagens da Arte (Lisboa, 2006). No terceiro capítulo desta dissertação apresenta-se uma análise 
mais aprofundada à teoria de Nelson Goodman sobre os modos de representação da realidade.  
19

 In Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation (London, 1960). 
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Para muitos autores o ensino artístico apresenta falhas ao nível da contextualização dos 

conteúdos, do pouco tempo atribuído para o desenvolvimento de projectos num 

enquadramento mais experimental, pela preferência dada ao conhecimento científico e 

tecnológico em prejuízo de uma aposta efectiva na literacia artística, e, por sua vez, o bloqueio 

à criatividade pela não promoção do potencial criativo individual. Ainda assim, segundo Bahia, 

na educação artística proliferam duas abordagens opostas, a primeira que privilegia a prática 

da cópia fiel, como sendo a forma “correcta” de representação. E a segunda, que permite uma 

total liberdade de expressão e de escolha, sem nenhuma orientação ou norma, características 

de uma qualquer aprendizagem em outras áreas. Seguir uma ou outra prática não é sinónimo 

que o resultado seja o esperado para cada uma delas, facilmente se depreende que o 

equilíbrio entre as duas permite maiores benefícios ao nível do desempenho escolar.  

Bahia refere que, “hoje perspectiva-se a educação artística como um equilíbrio entre a 

competência técnica e a criatividade aliando a componente da reprodução à da produção, 

fruto da interacção da acção própria com a acção do meio cultural” (2009, p. 141-142). Assim 

sendo, torna-se essencial a promoção da expressão artística pelos seus benefícios sociais, 

cognitivos e pessoais, como forma de interacção social e aprendizagem colaborativa, 

facilitador de novas construções do conhecimento, segundo Piaget e Eisner, como já foi 

referido anteriormente.  

Outras linhas de investigação procuram reforçar a vertente visual da expressão gráfica assente 

na interpretação de imagens que possibilitem uma análise crítica. Como é o caso de Michael 

Parsons20 cuja investigação se centra no desenvolvimento de métodos que ajudam os alunos 

na compreensão das obras de arte. Este autor apresenta o modelo DBAE (Discipline Based Art 

Education) cuja finalidade é influenciar a maneira como as artes são ensinadas, e o próprio 

currículo escolar como forma de integração global com os temas da actualidade. O modelo 

promove o ensino da História e Crítica da Arte e o debate entre os alunos e os historiadores. O 

autor opõe-se ao paradigma de Rudolf Arnheim cujo pensamento e linguagem têm como base 

a compreensão do “visual” estritamente influenciado por factores cognitivos. Tal como Efland, 

(referido no início deste capítulo), Parsons sustenta que é essencial permitir a integração e a 

interpretação do contexto. Os estudos do desenvolvimento infantil de Vygotsky apoiam a 

                                                           
20

 Michael Parsons é uma das referências mais importantes da educação artística nos EUA. Em estreita 
colaboração com museus e outras instituições artísticas, Parsons propõe o modelo pós-moderno DBAE 
(Discipline Based Art Education) como solução para o ensino artístico no estado de Ohio. O seguinte link, 
apresenta uma entrevista realizada por João Pedro Fróis a Michael Parsons, em Dezembro de 1999: 
http://area.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/edicoes/noe/noe52/dossier4.htm 

http://area.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/edicoes/noe/noe52/dossier4.htm
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teoria dos cinco “estádios” de desenvolvimento de Parsons21 pela influência que o meio 

cultural exerce nas estruturas cognitivas da criança.  

Este mesmo princípio é defendido por Abigail Housen22 na sua tese acerca do progresso 

estético de cada indivíduo, que classifica os leitores em cinco estágios23: o primeiro, descritivo, 

refere-se às pessoas que manifestam interesse nas cores e formas da obra e na sua temática; o 

segundo estágio, construtivo, engloba as pessoas capazes de relacionar as partes com o todo e 

a hierarquia dos elementos; no terceiro o leitor é apelidado de classificativo, porque procura 

compreender a obra a partir do contexto histórico, um pouco diferente do quarto leitor, o 

interpretativo que relaciona estas informações com as suas próprias emoções, intuição e 

memória; no quinto estágio, também chamado de recriativo, Housen coloca os entendidos nos 

assuntos da arte, são leitores conhecedores da obra à priori, capazes de se conectarem a nível 

afectivo, enquanto reflectem acerca das possíveis preocupações do artista, em diversos níveis.  

A respeito dos estágios da criatividade, Donald Taylor24 defende que a criatividade estrutura-se 

em cinco níveis hierarquizados. Ao primeiro nível o autor chama de Criatividade Expressiva que 

acontece quando o indivíduo se manifesta de forma bastante original e expressiva. O segundo 

estágio intitula-se de Criatividade produtiva e, neste caso, a qualidade do produto final não 

tem grande relevância, mas sim as manifestações do indivíduo no que concerne à mediação de 

talentos ou aptidões acrescidas e controladas. A Criatividade Inventiva é o nome dado ao 

terceiro estágio, que se caracteriza pelas acções de intervenção originais e pela percepção de 

relações novas através da experiência já adquirida ou assimilada. O quarto nível exige uma 

grande capacidade de total abstracção e intitula-se de Criatividade Inovadora pois, surge 

aquando da modificação geradora de processos e da criação de novos produtos; neste estágio 

pode-se incluir artistas como Pablo Picasso na sua demanda pelo Cubismo. E, finalmente, o 

último estágio integra a Criatividade Emergente que consiste no nível máximo de elaboração, 

correspondendo à concepção de princípios basilares inteiramente novos. A Criatividade 

Emergente situa-se no campo das descobertas científicas mais importantes da Humanidade, e 

pode ser atribuída a indivíduos como Albert Einstein, por exemplo. 

                                                           
21

 In Compreender a Arte (Lisboa, 1992). 
22

 In The eye of the beholder: Measuring aesthetic development (Tese de doutoramento, Harvard 
University, 1983). 
23

 Para mais informações acerca dos estágios de Housen, consultar o seguinte link: 
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_4325/artigo_sobre_os_estagios_do_desenvolvimento_e
stetico_segundo_abigail_housen 
24

  In Does Group Participation When Using Brainstorming Facilitate or Inhibit Creative Thinking? (Yale, 
1957). Consultar também: A Criatividade (Lisboa, 1973). 

http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_4325/artigo_sobre_os_estagios_do_desenvolvimento_estetico_segundo_abigail_housen
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_4325/artigo_sobre_os_estagios_do_desenvolvimento_estetico_segundo_abigail_housen
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No entanto, Sara Bahia faz referência a outras linhas de investigação no seu artigo que, 

assentam na promoção do pensamento criativo e na divulgação de diferentes formas de 

expressão, através de programas educacionais. Assim como, existem outros estudos que 

tentam provar a importância das artes numa melhor aquisição de conhecimentos em outras 

áreas, tais como as científicas: assim como, outras investigações que mostram uma relação 

directa entre a aprendizagem artística e o aumento da criatividade; defende a autora que se 

deve ter em consideração a importância do processo criativo como uma primeira fase de 

questionamento de ideias que a concepção de uma obra permite mas, não a sua finalização 

enquanto produto cultural. Este facto que opõe-se à visão modernista do criador e do seu 

objecto artístico mas apela à experimentação e expressão espontânea e subsequente fruição e 

realização artística.  

Das conclusões das investigações realizadas por Bahia, retira-se que os principais 

constrangimentos à naturalidade da expressão artística são “o adestramento implacável, o 

julgamento avaliativo punitivo da produção, a ênfase exclusiva no produto, a comparação, 

bem como o apelo ao conformismo e à perfeição” (2009, p.146), em contraste saliente-se que 

os factores facilitadores são os seguintes: a crítica, exposição, reflexão, interpretação, 

visualização e análise de obras de arte, assim como a prática e a orientação de um especialista 

num clima criativo e o respeito pela expressão individual do aluno. 
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CRIATIVIDADE, O FACTOR DIFERENCIADOR 

A Promoção da Criatividade 

Este factor para Vygotsky25 é definido como o potencial criativo de cada indivíduo e influencia, 

positivamente, o seu futuro e o da cultura que representa. A promoção da criatividade 

modifica o presente e assegura o futuro do homem é uma condição inerente à sua existência. 

No entanto, para Damásio26 criar é uma escolha de combinações úteis e propõe que se 

acrescente a definição de intuição, por ser o termo que define o mecanismo que permite que 

chegar à solução de um problema sem utilizar a capacidade humana de raciocínio. Define, 

também, ao citar o cientista Jonas Salk, que “a criatividade é uma fusão da intuição e da 

razão”, e acrescenta, ainda, ao citar Szilard, que “o cientista criador tem muito em comum com 

o artista e o poeta”. Segundo Piaget27, trata-se de um processo natural do ser humano, que 

encontra desde a pré-história formas de se expressar criativamente, a nível estético e técnico e 

possui uma função adaptativa que o conecta com o mundo envolvente, pois de acordo com 

Getzels e Csikszentmihalyi28, trata-se de uma tentativa de encontrar respostas e ultrapassar os 

obstáculos. 

No conceito de Sara Bahia29 e actualmente, existe uma maior variedade de programas, que 

procuram estimular o potencial criativo de cada um e que todas as intervenções têm como 

base dois princípios: “todos podem ser criativos e a criatividade pode ser estimulada” (2008, 

p.232). O primeiro princípio refere que todas as pessoas possuem um potencial criativo, no 

entanto, o desenvolvimento desta faculdade não se manifesta de forma similar em todos os 

indivíduos quer pelas suas diferenças individuais quer pelos estímulos que o meio lhes oferece. 

A abertura a novas possibilidades está relacionada com as diferenças que existem ao nível da 

“capacidade de inibição latente” (2008, p.232), explica a autora, ao fazer referência ao trabalho 

de Carson, Peterson & Higgins30 e, também, de Martindale31, que defende que as pessoas são 

tanto ou mais criativas quanto maior o grau de sensibilidade fisiológica de cada indivíduo. A 

inteligência é outro dos factores que parece influenciar a criatividade individualmente; 

                                                           
25

In Imaginação e Criação na Infância (São Paulo, 2009). Para mais informações consultar, também, 
Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes (Cambridge, 1978). 
26

In O Erro de Descartes (Lisboa, 2011). 
27

In Où va l`éducation? Comprendre, c`est inventer (Paris, 1972). 
28

In The Creative Vision (New York, 1976). 
29

In Promoção de Ethos Criativos. In Criatividade: Conceito, Necessidades e Intervenção (Braga, 2008). 
30

In Latent Inhibition and Openness to Experience in a High-achieving Normative Population. In Journal 
of Personality and Social Psychology (2003). 
31

In Biological Bases of Creativity. In Handbook of creativity (Cambridge, 1999). 
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segundo a Teoria do Limiar de Barron32 a inteligência e a criatividade relacionam-se abaixo de 

um certo nível do QI - Quociente de Inteligência (que se estima que seja aproximadamente 

120) - acima deste, a criatividade perde-se. Também Guilford33 considera que a criatividade é 

uma dimensão da inteligência, por incluir a invenção como resposta aos problemas, assim 

como, a imaginação, o pensamento intuitivo e a originalidade; ao contrário de Sternberg34 que 

propõe que a inteligência é um subconjunto da criatividade. Para Bahia existe a ideia de que o 

meio não favorece a expressão da criatividade pois os constrangimentos e bloqueios que 

começam desde cedo – no período escolar – podiam ser evitados se existissem programas de 

desenvolvimento da criatividade assim como a crença nesta capacidade; desta forma, 

conduzindo à esperança e confiança no potencial criativo comum a todos os seres humanos. 

O segundo princípio referenciado por Bahia é a noção de que a criatividade estimula-se, 

necessita pois de ser desenvolvida, educada, tal como defende Guenther35. A autora 

acrescenta ainda que os motivos para se investir na educação não devem ser de ordem 

económica ou política, devem antes centrar-se no desenvolvimento de capacidades de 

adaptação ao meio, o que resulta num bem-estar psicossocial. Considera, ainda, que é 

“contraproducente perspectivar a criatividade como um remédio” para o Sistema Educativo, 

pois a sua integração nas unidades curriculares surge quando as “disciplinas consideradas mais 

nobres falharam” (BAHIA, 2008, p.234). Contudo, não se pode afirmar que existem conteúdos 

mais nobres que outros pois, Bahia defende que “a criatividade pode e deve estar presente em 

qualquer um dos conteúdos veiculados em todas as unidades curriculares”. Segundo a autora, 

a sua promoção não deve funcionar como uma cura ou prevenção mas sim como uma 

necessidade educativa pois, não promover a criatividade parece ser o maior erro do sistema de 

ensino. Desta forma, Bahia indica os cinco factores de Fleith e Alencar36 que propiciam o 

desenvolvimento do pensamento criativo: no primeiro, a atenção é dada à expressão de 

ideias; no segundo, a confiança na criatividade própria; no terceiro, o interesse pelo 

conhecimento que revela o gosto e a curiosidade sobre qualquer assunto; no quarto, praticar a 

autonomia e a iniciativa na experiência e finalmente, o quinto factor, estimular a produção de 

novas ideias. Ainda para Bahia, a expressão do potencial criativo pode manifestar-se a nível 

científico, tecnológico ou artístico, quer por imagens ou palavras quer por estímulos 

                                                           
32

 In Creative Person and Creative Process (New York, 1969). 
33

 In The Nature of Human Intelligence (New York, 1967). 
34

 In An Investment Theory of Creativity and its Development. In Human Development (1991). 
35

 In Educando Bem Dotados: Algumas Ideias Básicas. In Alunos sobredotados: contributos para a sua 
identificação e apoio (Braga, 2000). 
36

 In Escala sobre o clima para a criatividade em sala de aula. In Psicologia: Teoria e Pesquisa. (Brasília, 
2005). 
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proporcionados pelo meio. Ao fazer referência a Amabile37, acrescenta que o domínio das 

técnicas e competências cognitivas e perceptivas depende de factores ambientais, os quais 

podem ser ao mesmo tempo fontes inibidoras da expressão criativa. Assim sendo, de acordo 

com a autora, uma vez encontrado o “modo de expressão preferencial, segue-se a formação 

declarativa, procedimental e técnica” (BAHIA, 2008), pois o saber fazer conduz ao saber 

ser/estar, o que resulta no gosto e conquista do acto criativo. Bahia propõe, assim, que se 

derrubem as barreiras sócio-culturais à criatividade ao fomentar a flexibilidade e criar 

ambientes desafiantes intervindo ao nível da educação formal e não formal. 

Os programas propostos por Bahia apresentam dois eixos de intervenção, o primeiro, numa 

dimensão pessoal e o segundo, numa dimensão social. Incidem sobre a pessoa, o processo, o 

produto e o contexto. Isto porque, segundo a autora, até muito recentemente, às abordagens 

interventivas que proliferavam, tinham um carácter muito “pragmático e tecnocrático” e não 

tinham em consideração a dimensão global do indivíduo. Ao fazer referência a Gagné38, é 

explicado que a expressão criativa depende do potencial individual e de dois conjuntos 

catalisadores, um a nível pessoal e outro a nível ambiental. O primeiro inclui a facilidade de 

execução, a motivação, a volição (concentração, perseverança) e a personalidade. O segundo 

inclui o meio físico e social. Bahia acrescenta ainda que, também, deve ser fomentado um 

estado de ethos criativo que engloba a expressão, a autonomia e a aceitação da diferença, ao 

invés do conformismo e da homogeneidade. A observação é outra componente importante, 

pois os responsáveis dos programas devem ser capazes de respeitar e aceitar as produções 

criativas, tendo em conta os modelos de qualidade. De acordo com a autora, outro factor 

essencial é a noção de inter-conexão dos diferentes domínios do conhecimento, isto é a 

interdisciplinaridade. As actividades propostas devem ter em linha de conta diferentes 

materiais e recursos que possibilitem aliar a ciência, a tecnologia e a arte, em iniciativas que 

procurem sensibilizar a comunidade para outras formas de comunicação e expressão. Os 

museus e teatros têm sido fontes de conhecimento e promoção da criatividade por todo o 

país, manifestam-se na forma de ateliers, cursos, oficinas e animações. Para a autora, existem 

também outras instituições que facultam este género de acções com o intuito de enquadrar 

jovens em risco, cidadãos portadores de deficiência mental, cidadãos com perturbações do 

foro psiquiátrico ou presidiários. 

Os programas de enriquecimento criativo desenvolvidos por Bahia, respondem geralmente a 

um conjunto de objectivos, que se enquadram da seguinte maneira: primeiro, importa 
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fomentar a fluência de ideias pois quanto maior for o número de respostas, maior será a 

probabilidade de ocorrência de uma boa ideia; no segundo, a flexibilidade do pensamento 

permite gerar analogias e hipóteses na resposta a um problema; no terceiro, respeitar a 

diferença abre horizontes à originalidade e desbrava caminhos para a novidade; o quarto 

objectivo resume a importância da comunicação das ideias sem a preocupação do julgamento, 

isso traduz-se numa libertação individual; e por último, a necessidade de existir um incentivo 

constante à colaboração, entre o indivíduo e o outro nos seus contextos sócio-culturais. As 

actividades propostas visam o aumento das competências pessoais em prol da expressão de 

ideias e da resolução criativa de problemas e, incentivam a observação atenta, e promovem o 

desafio e a aplicação de conhecimentos. 

No que concerne aos programas de enriquecimento criativo, Bahia explica o seguinte: 

“(…) a criatividade é uma confluência de capacidades, de modos de pensar, de traços de 

personalidade, de conhecimentos e de influências sociais e ambientais. Vai mudando de acordo 

com o desenvolvimento cognitivo, a sabedoria e a experiência de vida. No entanto, a 

escolarização formal pode inibi-la em vez de desenvolvê-la, pelo que os programas que visam a 

sua potenciação e facilitação são necessários e importantes. Contudo, o treino criativo pode não 

aumentar directamente a criatividade. Parece, no entanto, desenvolver outras características 

como as aptidões relevantes ao desempenho criativo (Amabile, 1996), facto que denota a 

complexidade da avaliação da eficácia deste tipo de programas. Não obstante, vale a pena 

investir na criatividade.” (BAHIA, 2008, p. 240-241) 

Se por um lado, é bem conhecida a dificuldade em medir e avaliar a criatividade, por outro é 

notória a sua importância para a evolução da humanidade. Não existindo uma forma clara e 

objectiva de provar o aumento da criatividade, é necessário começar a recolha de 

testemunhos que constatem as alterações que ocorrem ao nível das capacidades e 

competências adquiridas ao longo destes programas, alterações estas que permitem a 

expansão e expressão do potencial criativo de cada participante. 

 

Como a Prática do Desenho Potencia a Origem de Flow 

Nesta temática, tal como foi referido no capítulo anterior, salienta Eisner39, que uma das 

melhores formas de conseguir expandir o potencial criativo é abraçar uma actividade que exija 
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um contínuo investimento e melhoramento das ferramentas e técnicas necessárias para 

ultrapassar os desafios propostos. 

O autor Mihaly Csikszentmihalyi defende a existência de actividades que proporcionam a 

origem de flow40 que se trata de um fluxo de energia, cuja sensação é próxima do sentimento 

de felicidade. Refere, ainda, que esse estado estimula a criatividade. No entanto, 

Csikszentmihalyi acredita que a felicidade não acontece por acaso e, não pode ser vista como 

uma meta a atingir pois não resulta da sorte ou de grande fortuna, trata-se de uma condição 

que deve ser preparada, cultivada e defendida introspectivamente. As pessoas capazes de 

controlar a sua experiência interior conseguem determinar a qualidade das suas vidas. De 

acordo com o autor, a optimal experience é conseguida quando a mente e o corpo são 

forçados até ao limite a fim de concretizar voluntariamente uma tarefa que revele grandes 

níveis de dificuldade e esforço. Isto acontece quando o indivíduo concretiza algo. A prática de 

desportos, jogos, arte e passatempos, são actividades descritas pelo autor como geradoras de 

flow. No entanto, estas actividades por si só, não são suficientes para a melhoria da qualidade 

de vida. Salienta o autor que é necessário que dessas práticas se retire uma satisfação pautada 

de infinitas oportunidades as quais permitam uma maior evolução nessa tarefa. O resultado é 

necessariamente o controlo sobre a mente, um processo que recomeça sempre que as 

necessidades são cumpridas e o objectivo atingido. Isto resulta numa sensação temporária de 

realização pessoal e, posterior insatisfação, causada pela necessidade de um novo desafio.  

Uma boa maneira de melhorar a qualidade da experiência passa por treinar a atenção, diz 

Csikszentmihalyi, que considera que a atenção determina o que irá ou não aparecer na 

consciência. O autor acrescenta que a atenção dá forma a processos mentais como memorizar, 

pensar, sentir e tomar decisões e, que esta se transforma numa espécie de energia que 

permite ser controlada pelo cérebro e pelo Eu. De acordo com Csikszentmihalyi, nos sistemas 

de objectivos e intenções construídos pelo Eu, estes processos estão todos interligados e 

dependentes do investimento desta energia psíquica. Sempre que alguma informação 

corrompe a consciência, seja porque ameaça os objectivos ou entra em conflito com as 

intenções do Eu, origina uma desordem interior ou entropia psíquica que impede o 

investimento na atenção e a conquista das metas pessoais.  

Segundo o autor, a complexidade é outro conceito cuja relevância se acentua, por se tratar da 

consequência fértil de uma experiência fluida. Isto deve-se ao facto de o resultado do 

funcionamento de dois processos psicológicos muito importantes para o crescimento do Eu: a 

                                                           
40

 In Flow: The Psychology of Optimal Experience (New York, 2008). 

http://www.amazon.co.uk/gp/product/0712657592/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&m=A3SRYBWGLVSA0E


26 
 

diferenciação e a integração41. Sabe-se que os opostos se complementam, pois a diferenciação 

procura a unicidade ou singularidade, que afasta o Eu dos outros e, a integração procura a 

união com os outros e as suas ideias é, portanto, exterior ao Eu. Um interior complexo resulta 

na combinação destas duas tendências opostas. Csikszentmihalyi acrescenta, ainda que, 

existem duas estratégias que se podem adoptar para melhorar a qualidade de vida: sendo que 

“A primeira é tentar que as condições externas coincidam com os nossos objectivos. A segunda 

é alterar a maneira como experienciamos essas condições externas para fazê-las convergir 

melhor com os nossos objectivos.” 

De acordo com o autor, as experiências que oferecem prazer, também podem proporcionar 

satisfação, no entanto as duas sensações são diferentes. Analise-se o seguinte exemplo: 

apreciar comida é diferente e mais complexo do que gostar de comer. Isto porque, 

experienciar o prazer não necessita de um investimento psicológico ou de energia psíquica. 

Assim sendo, para o autor uma pessoa pode sentir prazer sem qualquer esforço, se certas 

zonas do cérebro sofrerem estimulação eléctrica ou se essa estimulação for causada pela toma 

de drogas. “Mas é impossível apreciar-se um jogo de ténis, um livro ou uma conversa, se a 

atenção não estiver totalmente concentrada na actividade”, diz Csikszentmihalyi42. 

Segundo o autor, as pessoas geralmente, quando questionadas acerca do que sentem ao 

vivenciarem uma experiência muito positiva, mencionam no mínimo uma das oito 

componentes do fenómeno da satisfação. A primeira acontece quando as tarefas escolhidas 

permitem ser completadas, têm um fim. A segunda diz respeito à importância de estarem 

reunidas todas as condições necessárias à concentração. Esta só é geralmente possível se as 

tarefas em questão tiverem objectivos claros e proporcionarem feedback imediato, 

respectivamente a terceira e quarta componentes. A quinta situação dá-se quando o 

envolvimento na acção é profundo, ao ponto de remover da atenção e da consciência as 

preocupações e frustrações do dia-a-dia. A sexta componente refere que as experiências 

satisfatórias e apreciáveis concedem às pessoas um maior controlo sobre as suas acções. 

Paradoxalmente, a sétima componente refere uma ausência de preocupação com o Eu 

durante a realização da tarefa, no entanto o seu terminus resulta num reforço do mesmo. 

Finalmente, a última situação ocorre quando a noção da passagem do tempo se altera, como 

por exemplo, a impressão de horas que passam em minutos. A combinação de todos estes 

factores causa uma sensação de satisfação tão profunda e compensatória que geralmente, o 

indivíduo não se importa de abdicar do seu tempo, para voltar a viver esse sentimento. Este 
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conhecimento permite ao indivíduo alcançar um maior controlo sobre a consciência e os 

eventos do dia-a-dia, de modo a tirar partido de todos os momentos da sua vida, em prol do 

seu crescimento pessoal.  

De acordo com Csikszentmihalyi, a importância de obter feedback é a mensagem que declara o 

sucesso na concretização de determinado objectivo. A confirmação traz ordem à consciência e 

permite um fortalecimento das estruturas do ego. O autor afirma que conquistar a aprovação 

e admiração dos demais, tem como consequência um aumento da auto-estima e segurança 

nas futuras acções. O contentamento dá lugar ao aborrecimento e à depressão, pois a optimal 

experience é uma forma de energia e “energia é poder”, segundo o autor.  

Foi feita referência a todas as componentes que Csikszentmihalyi indica como substanciais no 

fluir da experiência, situações que se verificam no decorrer do processo criativo em desenho. 

Desta forma, ele refere que se trata de uma experiência que origina flow, pois uma das 

competências essenciais nesta actividade é saber ver, ter o sentido da visão treinado para 

olhar as coisas com atenção. Ocasionalmente, as pessoas param para olhar com atenção uma 

paisagem, no entanto, ter conscientemente uma percepção visual apurada é algo bem 

diferente. De acordo com o autor, tirar prazer da visão requer um grande investimento de 

energia psíquica ou atenção. “As artes visuais são das melhores formas para treinar e 

desenvolver estas competências”, diz Csikszentmihalyi43 ao relatar a experiência de dois 

leitores fascinados por duas pinturas, afirma o primeiro:  

“(…)a forma como a obra de arte permite uma instantânea apreciação do entendimento do 

mundo. Isso pode significar o nosso lugar nele (…) pode significar a capacidade de num instante 

desligarmo-nos de nós próprios e compreendermos a ligação com o mundo”.  

E o segundo testemunho relata a experiência sentida a nível físico:  

“(…) eu tenho uma reacção estranha: que não é sempre emocionante, é quase como levar um 

soco no estômago. Sinto-me enjoado. É uma sensação esmagadora, que a seguir tenho que 

combater acalmando-me, e tentar uma abordagem científica (…) o que vem a seguir depois de 

digerir cada nuance é o impacto total. Quando encontramos uma obra de arte muito boa, 

sabemos simplesmente (que o é) porque activa todos os nossos sentidos, não só visualmente 

mas, também a nível sensorial e intelectual.” 

Nesta sequência menciona Csikszentmihalyi uma outra experiência, igualmente prazenteira e 

não menos complexa é o acto de pensar. O flow de energia está presente em cada operação 
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mental, despoletada pela constante entrada de informação no cérebro. Para este autor, os 

leitores ávidos, músicos exímios e artistas atentos que apreciam uma obra pelas suas 

características afectivas, históricas e culturais são atraídos pela harmonia e relação dos 

símbolos e códigos, próprios do sistema que pretendem interpretar. Para apreciar uma 

actividade mental devem ser asseguradas as mesmas condições, tais como o domínio dos 

meios, a existência de regras, objectivos claros e uma forma de obter feedback. 

 

O Desenho Como Processo de Resolução Criativa de Problemas  

Betty Edwards, Professora de Arte da Universidade do Estado da Califórnia, em Long Beach 

tornou-se na década de setenta, um marco no ensino do desenho, pelo seu método inovador 

baseado nas experiências de Roger Sperry sobre a divisão do cérebro humano. Edwards ficou 

conhecida pela afirmação de que o desenho é uma competência global tal como, aprender a 

andar de bicicleta, a ler ou a escrever. As suas descobertas influenciaram o mundo da 

criatividade e são aplicadas diariamente nos mais diversos contextos, tanto ao nível 

educacional como empresarial. No quarto capítulo da primeira parte desta dissertação, será 

feita uma análise mais aprofundada ao seu método e respectivos exercícios, tendo em conta as 

suas obras, Drawing on the Right Side of the Brain e Drawing on the Artist Within. 

De acordo com Betty Edwards44, desenhar é uma competência “global” que requer somente 

um conjunto limitado de componentes. Este é o princípio que deu origem e enquadrou todo o 

seu trabalho de investigação e, que se verificou na concretização do seu método. Trata-se de 

um processo estruturado por componentes perceptivas, as quais a autora intitula como “as 

cinco competências básicas do desenho”: percepção dos limites, percepção dos espaços 

negativos, percepção das relações proporcionais, percepção das luzes e sombras, e percepção 

do todo ou gestalt. Acrescenta, no entanto, que estas são as competências básicas para um 

estado inicial de aprendizagem, ou seja, um tipo de desenho mais realista, cuja base se centra 

numa imagem percepcionada. A estas competências básicas acrescem mais duas, o desenho 

de memória e o desenho de imaginação que, segundo a autora, respondem aos desafios do 

foro artístico e criativo. As primeiras cinco são um pré-requisito para o domínio das outras 

duas competências mais avançadas.  

No enquadramento de Edwards, durante este processo, o indivíduo aprende a controlar o 

modo como o cérebro interpreta a informação. A autora acredita que se trata de uma 
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estratégia para aceder conscientemente ao lado direito do cérebro – o modo-R. Este termo foi 

adoptado por Edwards para descrever o hemisfério do cérebro que trata da informação visual 

e perceptiva – em oposição ao hemisfério esquerdo do cérebro, ou modo-L, que trata da 

informação verbal e analítica. Segundo a autora, é mais “natural” e familiar utilizar o 

hemisfério esquerdo, do que aceder ao modo de pensar do hemisfério direito, pois a 

tendência favorece o lado esquerdo pelo uso constante da linguagem. Os seus exercícios são 

pensados de forma a criarem condições que facilitem a activação cognitiva do modo-R, 

especializado na informação do pensamento visual e indicado para dominar as competências 

do desenho.  

As bases para a sua teoria reflectem o trabalho de investigação de Roger Sperry, laureado com 

o prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina em 1981. As experiências levadas a cabo por Sperry 

e os seus colegas permitiram compreender as funcionalidades de cada hemisfério do cérebro. 

Segundo Horowitz45, isto foi possível através da observação das alterações de comportamento 

em doentes epilépticos, que haviam sido submetidos cirurgicamente à lesão do corpus 

callosum do cérebro. O corpo caloso é um feixe de fibras neurais situado abaixo do córtex, este 

liga os dois hemisférios do cérebro e a sua lesão cessa a transferência de informação entre 

ambos. As alterações comportamentais dos indivíduos, cujos hemisférios haviam sido 

separados cirurgicamente, provaram a existência de uma mente consciente em cada um dos 

lados, ambos com funções diferentes a operar no mesmo indivíduo. Hoje em dia, com os 

avanços da tecnologia já é possível remover somente uma pequena porção do corpo caloso, 

de forma a não causar danos tão graves nos pacientes. De acordo com Horowitz, os estudos de 

Sperry indicam que o hemisfério esquerdo lida com funções como a linguagem, a aritmética e 

analíticas, e o lado direito processa funções como a compreensão espacial e o reconhecimento 

facial, entre outras. Até então, duvidava-se da importância do hemisfério direito ao nível da 

consciência. Ao serem desenvolvidas formas de estimular a comunicação com o hemisfério 

direito do cérebro, Sperry concluiu que, de facto, se trata de um sistema consciente, o qual 

permite percepcionar, pensar, recordar, raciocinar, querer e sentir. Acrescentou ainda, que 

ambos os hemisférios estão conscientes e entram em conflito simultaneamente durante os 

processos mentais.  

Betty Edwards46, defende que foi graças a Sperry que a discussão sobre a existência de dois 

modos cognitivos do cérebro humano deixou de ser controversa pois, actualmente, a 
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preocupação dos cientistas é encontrarem a exacta localização dessas funções em cada 

hemisfério e perceberem se a forma como estão organizadas pode variar de indivíduo para 

indivíduo. A autora acrescenta que, apesar das dúvidas, acerca da localização, a maioria dos 

cientistas concorda que, na generalidade dos indivíduos, o processamento de informação de 

dados primários, sequenciais e lineares acontece no hemisfério esquerdo, enquanto a 

informação perceptiva global é processada no hemisfério direito. É precisamente este factor 

que justifica a sua escolha em atribuir a classificação de modos cognitivos – modo-L e modo-R 

– de forma a evitar a controvérsia da localização. Alguns autores, como John Bruer47 defendem 

que as experiências sobre a divisão do cérebro não têm fundamento científico e baseiam-se na 

intuição. Quando confrontada, Edwards, com base em milhares de testemunhos, responde 

que, a teoria e os métodos que apresenta têm sucesso empiricamente.  

No seu livro Drawing on the Artist Within, Betty Edwards explica a arte de saber ver através da 

desconstrução do processo criativo, partindo do rasgo de iluminação ou momento Eureka de 

Arquimedes, como precursor da ideia que dá origem ao conhecimento. Segundo Edwards, o 

ápice de inspiração avassaladora é o despoletar da visão. Desta forma, procura-se responder 

aos problemas adoptando uma nova perspectiva, sob um novo ponto de vista que reflecte um 

processo criativo baseado nos seguintes passos: inspiração (first insight), saturação da ideia, 

incubação, iluminação (o momento Ha-Ha!) e verificação. De acordo com a autora, estes 

estádios do processo criativo surgiram dos estudos efectuados por Herman Helmholtz e Henri 

Poincaré, e mais tarde, completados por Jacob Getzel e George Kneller em que cada patamar 

tem uma duração temporal própria, no qual o estádio da iluminação é o mais curto, 

caracterizado normalmente como um breve instante. No entanto, os psicólogos da Gestalt 

opõem-se a esta teoria, pois consideram que a criatividade acontece num processo contínuo, 

sem interrupções ou segmentos, numa linha de pensamento estruturada em prol da resolução 

do problema. Em contrapartida, Edwards defende que, actualmente o conceito de criatividade 

está novamente a sofrer alterações e o interesse em responder a novas questões sobre o 

tema, abre caminho para as mais variadas experiências. 

Uma das visões propostas por Eisner48 para a Educação Artística está relacionada com a 

resolução criativa de problemas, principalmente os que acontecem no campo do design. O 

autor refere como exemplo, a estrutura dos programas de ensino da Escola Bauhaus49, cujo 
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objectivo primordial era encontrar soluções para os problemas de cariz social. Estas soluções 

deveriam responder às necessidades propostas, tanto a nível técnico e funcional como 

estético, tirando partido das características naturais próprias dos materiais utilizados. No 

entanto, segundo o mesmo autor, o principal interesse da Bauhaus era preparar futuros 

profissionais na arte de conceptualizar e analisar, capazes de problematizar partindo de 

suposições e, de desafiar as expectativas tradicionais ao descobrir uma solução inovadora. 

Perante o que Eisner diz, a finalidade destes currículos era transformar os alunos em “creative 

problemsolvers”, ou seja, em pessoas capazes de solucionar problemas criativamente.  

O autor faz referência a um dos exercícios base do primeiro ano da formação, no qual era 

pedido aos alunos para construírem uma estrutura em barro, cuja altura fosse a mais alta que 

conseguissem e, com a seguinte condição: nenhuma parte da estrutura podia ser mais espessa 

do que o lado mais fino de uma moeda. Para este exercício, importavam tanto as qualidades 

estéticas da forma, como a sua função. Pretendia-se que ao completarem a tarefa, os alunos 

deveriam ser capazes de compreender e desenvolver as potencialidades do material. Segundo 

Eisner, aprender a dar resposta a este tipo de tarefas, que possuem um número infinito de 

soluções, prepara os estudantes para outros desafios, socialmente mais importantes e nas 

mais diversas áreas.  

De acordo com o autor, a tradição da Bauhaus ainda hoje se mantém viva, em muitas escolas 

de design e departamentos de engenharia, espalhados por todo o mundo, através do 

desenvolvimento das capacidades criativas dos estudantes e do seu sentido crítico e estético. 

São escolas cuja orientação segue as necessidades sociais; onde é dado um enfoque na 

invenção e desenvolvimento das competências técnicas através do uso de ferramentas e de 

máquinas. Para Eisner, o mais importante é a possibilidade dos alunos poderem pensar como 

designers e testarem as suas capacidades de forma empírica, tal como acontece nas grandes 

empresas, com a General Motors, a Sony ou a Apple. O autor acrescenta, que o mesmo 

acontece nas secundárias, cujos programas artísticos lidam com problemas práticos, como por 

exemplo, conceber uma capa de CD. São tarefas de teor funcional e estético, desenvolvidas 

com a intenção de tornar os estudantes conscientes da variedade de considerações a ter 

durante o processo criativo, sejam elas de carácter económico, estrutural, ergonómico ou 

estético.  
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consultar: A Bauhaus e o Ensino Artístico (Editorial Presença, Lisboa, 1989). Para mais informações no 
domínio do design consultar: Diseño. Historia, teoria y práctica del diseño industrial (Barcelona, 2005). 
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NOVOS MODOS DE VER, NOVOS MODOS DE SER 

Um Paradigma de Mudança na Leitura da Realidade  

Richard Bach, o famoso escritor de Fernão Capelo Gaivota50 disse, um dia, que “aqueles que 

não amam a mudança são, verdadeiramente, visitantes da Terra.” Pretende-se com esta 

referência da literatura ponderar sobre o enorme alcance de uma simples história, que 

influenciou milhares de pessoas a considerarem um novo ponto de vista sobre as suas próprias 

vidas e a forma como vêem o mundo que as rodeia. Apesar de não se tratar de uma leitura de 

teor académico, na obra Um51, Bach escreve acerca do fenómeno da visão usando a analogia 

de uma lente utilizada durante a sua viagem de avião. O autor dá a entender que, 

habitualmente, o indivíduo observa a Terra a partir de um ponto muito próximo, como se para 

o fazer, utilizasse uma grande lupa que amplia tudo o que ele pretende ver de perto. No 

entanto, esta focagem tão centrada num único ponto, não permite um raio de visão ampliado. 

Segundo Bach, é necessário mudar a lente e ver o mundo como um piloto durante um voo, 

cuja altitude vai aumentando.  

A respeito da interpretação da realidade, o investigador Alan Kay52 referiu que “ter um ponto 

de vista vale oitenta pontos na escala do QI”; ainda relativamente ao mesmo tema, o cientista 

Jonas Salk53 afirmou que as pessoas têm muitas ilusões que as impedem de agir de acordo com 

os seus próprios interesses enquanto sociedade, e enquanto indivíduos. Segundo o autor, as 

pessoas devem, primeiro, “ver” a realidade das suas vidas para poderem, depois, lidar com os 

problemas presentes.  

John Peter  Berger é um reconhecido crítico de arte, romancista, pintor e escritor inglês, mas é, 

também, um defensor acérrimo da importância dada à forma como se vê e lê o mundo. Berger 

refere no primeiro capítulo da sua obra Modos de Ver a seguinte frase “Ver precede as 

palavras. A criança olha e reconhece, antes mesmo de poder falar”54. De acordo com o autor, 

ver precede as palavras, também, no acto do indivíduo estabelecer o espaço que ocupa no 

meio envolvente. Segundo Berger, a relação que existe entre o que se vê e o que se sabe 

nunca permanece estabelecida pois, “a cada tarde, vemos o Sol a pôr-se. Sabemos que a Terra 

se movimenta ao afastar-se dele. No entanto, o conhecimento ou a explicação (referente a 
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esse acontecimento) quase nunca combinam com a cena. (…) a maneira como vemos as coisas 

é afectada pelo que sabemos ou pelo que acreditamos. (…) só vemos aquilo que olhamos. 

Olhar é um acto de escolha”. (Berger, 1982) 

John Berger refere que a visão é uma constante relação do indivíduo com o meio. Esta 

afinidade é uma presença activa e em contínua mutação por influência do meio exterior. O 

mesmo autor apresenta o conceito de reciprocidade da visão, que assenta no princípio de que 

se o indivíduo vê, logo também é visto ou está a ser observado por outro. Esta constatação 

permite ao indivíduo sentir que faz parte do mundo visível. De acordo com Berger, esta 

relação torna-se de maior relevância comparativamente com o diálogo expresso por palavras. 

Tal acontece porque o indivíduo procura igualmente conhecer o mundo que o outro vê, a 

partir do momento em que toma consciência da sua existência no mesmo plano.  

Tendo como ponto de partida os ensaios55 do crítico e filósofo alemão Walter Benjamin, John 

Berger dedica o primeiro capítulo de Modos de Ver à explanação da sua visão, em particular, 

acerca do estatuto que a obra-de-arte ocupa, actualmente. A respeito da imagem, John Berger 

afirma que toda a imagem incorpora uma forma de ver, inclusivamente uma fotografia, por se 

tratar de uma selecção previamente realizada por um fotógrafo. O mesmo se aplica no caso da 

fotografia se tratar, meramente, de um registo familiar. De acordo com o autor, as marcas 

deixadas no papel transmitem o modo de ver do fotógrafo. Contudo, a leitura e percepção da 

mesma imagem dependem do modo de ver do leitor.  

De acordo com Berger, a imagem como referente histórico serve o propósito de evocar as 

aparências de algo ausente que, aos poucos ultrapassa a duração daquilo que representa. 

Assim, o testemunho visual torna-se mais rico e preciso que a literatura, por exemplo. Para o 

autor, o modo como as pessoas interpretam uma obra de arte é influenciado por suposições 

como: a beleza, a verdade, o génio, a civilização, a forma, o status, o gosto, entre outros. No 

entanto, Berger afirma, que essas premissas não se coadunam com a realidade presente, ou 

seja, no mundo-tal-como-ele-é deve ser tida em conta a consciência em prol dos factores 

objectivos que se estabelecem. Pois estas premissas obscurecem e mistificam o passado ao 

invés de o esclarecer. Tal acontecimento resulta numa perda do sentido das obras-de-arte. 

Estas tornam-se remotas porque o passado continua a ser uma construção contínua do 

presente. O autor esclarece este facto através de uma analogia, afirmando o seguinte: 

“quando vemos uma paisagem, situamo-nos nela. Se víssemos a arte do passado, situar-nos-
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 Faz-se referência, principalmente, ao ensaio A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica 
de Walter Benjamin. In Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política (Lisboa, 1992). 
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íamos na História.” O mesmo autor considera que a mistificação da arte do passado advém de 

uma história criada por uma minoria para servir de justificação aos actos das classes 

dominantes.  

Berger, ao usar como referência duas pinturas, expõe o facto de a crítica de uma obra-de-arte 

poder estar envolta num mistério ou numa aura quase religiosa, que não permite uma leitura 

acertada da realidade do pintor. Segundo o autor, a mistificação de uma obra acontece 

quando se dá uma explicação de modo a atenuar a gravidade de um facto que, de outra forma, 

seria evidente. Assim sendo, o mesmo autor propõe que as obras sejam vistas em termos 

claros e examinadas na sua relação com o presente. Para isso, é necessário colocar as questões 

certas acerca da sua origem. Para Berger, a perspectiva está no cerne do problema, esta 

convenção do início da Renascença passou a denominar as “aparências da realidade” e fez do 

olho o único centro do mundo visível. “O ponto de fuga do infinito”, como refere o mesmo 

autor, passou a ser orientado para o espectador na “mesma medida em que o Universo foi 

organizado para Deus”. Nesta unicidade não existia uma relação de reciprocidade visual, ou 

seja, a noção do leitor enquadrava-se, somente, num único ângulo, partindo de um único 

ponto.  

Esta convenção da realidade vem a ser destruída com a invenção da câmara fotográfica e, em 

particular, a câmara cinematográfica pois, segundo Berger, este aparelho destruiu a noção de 

atemporalidade presente nas imagens até então. Para o autor, a câmara passou a mostrar que 

a passagem do tempo era inseparável da experiência visual, ou seja, a visão do indivíduo 

dependia do local onde este se encontrava e quando se encontrava, o que o tornava relativo à 

sua posição no espaço e no tempo. Tal facto quebrou com a unicidade da perspectiva. De 

acordo com Berger, a pintura e o desenho propunham ao leitor a noção dele ser era o único 

centro do mundo e a câmara provou que esse centro não existia.  

Outra questão apontada por Berger prende-se com a reprodução massiva das obras-de-artes. 

O autor oferece, como exemplo, o caso particular de uma pintura transmitida pela televisão, a 

qual passa a fazer parte da atmosfera de muitas famílias, em simultâneo. Esta reprodução gera 

um novo significado em cada lar, no entanto, este é sempre diferente do significado da pintura 

original. Para Berger, o que se sucede, actualmente, é o facto das pessoas se deslocarem para 

ver uma obra original, da qual já conhecem diferentes reproduções, ou seja, deslocam-se para 

ver o original de uma reprodução. Segundo o autor, o novo status da obra original é 

consequente dos meios de reprodução, tendo em conta que o significado desta já não se 

prende com o que a obra diz, mas sim com o que ela é. Este factor potencia o processo de 



35 
 

mistificação, no qual o valor de mercado da obra depende da sua raridade, transformando-a 

num objecto de valor espiritual, o que dá origem a um falso estatuto de religiosidade.  

Para Berger, as obras passam a significar simplesmente informação, que nem sempre é 

respeitada e pode ser ignorada. No entanto, segundo o mesmo autor, as pinturas originais são 

imutáveis e silenciosas, contrariamente à informação. Nesta imobilidade a matéria verdadeira 

revela os vestígios da realidade, como os gestos imediatos do pintor. E, nesse sentido, o autor 

afirma que “todas as pinturas são contemporâneas”. Contudo Berger declara que a atitude a 

tomar na interpretação de uma obra, também, não deve ser inocente ou ingénua, porque isso 

pode levar à ignorância. Então a questão que coloca é a quem pertence o significado da arte 

do passado. 

De acordo com Berger, desde a pré-história, a arte esteve associada a uma ideia de 

preservação sagrada, mas, também, física como por exemplo, ao permanecer imutável numa 

caverna. A experiência da arte surgia à parte da vida ou para exercer poder sobre esta. À 

medida que a sociedade se foi formando, este estatuto tornou-se um encargo social e prestou-

se ao isolamento da classe dominante. Este factor a somar ao aumento dos meios de 

reprodução deu origem à destruição da autoridade da arte, na qual as obras perderam o poder 

sobre si mesmas. Ainda que o acesso às reproduções se tenha massificado, as pessoas 

continuam desinteressadas em aceder a esta cultura que, para o autor, se configura numa 

nova linguagem das imagens. Desta forma, Berger afirma que o uso desta linguagem poderia 

conferir um “novo tipo de poder” na compreensão da História e na busca de sentido na 

experiência pessoal. Segundo o citado autor, torna-se necessário combater o facto da arte do 

passado ser, hoje em dia, uma questão política. 

 

 

A Representação da Realidade Segundo Goodman 

No que concerne à relatividade da visão e da representação, o Professor e historiador de arte 

Ernst Gombrich56 mostra como a maneira conforme um indivíduo vê e representa 

graficamente depende e varia com a experiência, a prática, os interesses e as atitudes 

pessoais. Ao fazer referência ao "mito do olhar inocente", Gombrich afirma que a percepção e 

o reconhecimento acontecem devido à organização da informação visual, ou seja, aquilo que o 

indivíduo vê é estruturado com base naquilo que ele espera ver. Trata-se, pois, de um 
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processo semelhante à formulação de hipóteses no decorrer de um trabalho científico, para o 

qual são criados "esquemas" como apoio estrutural. Segundo o citado autor, a história da 

pintura permite uma leitura do desenvolvimento das aptidões visuais, que vão sendo, 

gradualmente, aperfeiçoadas pelos pintores através de modificações e da introdução de novos 

esquemas com o intuito de representar o mundo visível. Desta forma, Gombrich sugere que a 

compreensão visual reflecte o mundo e, a pintura torna-se um meio através do qual essa 

compreensão é desenvolvida. 

A respeito desta temática, também, Nelson Goodman57, filósofo da estética do século XX, 

partilha da opinião de Gombrich de que a arte é um instrumento de percepção. Este autor 

defende que a arte, quer se trate ou não de representação, tem uma função cognitiva. 

Goodman refere que é um erro considerar que, apenas, as ciências estão associadas a 

processos cognitivos e, que o âmbito da arte se limita à evocação ou expressão de 

sentimentos. Segundo o autor, a criatividade insere-se dentro de um sistema simbólico que 

permite modificações constantes e cujos símbolos se configuram em novas interpretações 

acerca do mundo. 

Nelson Goodman dedica o primeiro capítulo da sua obra Linguagens da Arte58 ao ensaio acerca 

da realidade recriada. Neste estudo, o autor começa por introduzir o conceito de denotação 

relacionando-o directamente com o sistema simbólico da representação, ou seja, a denotação, 

como referência, serve o propósito de designar a relação entre um símbolo e aquilo que ele 

representa. Para Goodman, a denotação inclusivamente a não verbal, opera como um 

predicado ao descrever o objecto ao qual se aplica. Tal constatação significa que a 

representação pictórica não consiste na cópia, no sentido de se assemelhar com o objecto que 

representa. A respeito desta situação, Goodman refere o seguinte: “ (…) uma imagem, para 

representar um objecto, tem de ser um símbolo deste, tem de estar em seu lugar, referir-se a 

ele, e nenhum grau de semelhança é suficiente para estabelecer a relação de referência 

exigida. Nem a semelhança é necessária para a referência.” Isto porque, a semelhança não é 

uma condição suficiente da representação, mas sim uma característica.  

No que concerne ao conceito de imitação, Goodman considera que existe uma impossibilidade 

física na cópia e representação “fiel” de um objecto59, tal-como-ele-é60. Isto porque, nada pode 
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ser representado na “posse plena das suas propriedades”. Segundo o autor, um artista deve 

tentar alcançar a inocência do olhar, ou seja, o seu modo de interpretar.   

 

No que diz respeito à noção de exactidão da perspectiva, Goodman defende que esta “não 

oferece qualquer padrão de fidelidade absoluto ou independente.” Contrariamente a 

Gombrich, que se opõe à ideia da perspectiva ser considerada uma convenção pois, segundo o 

autor, esta visa uma equação correcta na representação da aparência da realidade. Goodman 

contesta esta ideia ao analisar e descrever o processo que ocorre durante a observação de um 

feixe de raios de luz que incide sobre um objecto. A finalidade deste estudo é perceber se uma 

imagem desenhada reflecte, para o olho que observa, a mesma intensidade de luz que o 

objecto real. O autor demonstra por A mais B, que tal acontece, somente, em determinadas 

condições manipuladas e consideradas absurdas, tendo em conta a natureza dos eventos. 

No que concerne à representação, Goodman acrescenta que o processo de classificar as 

imagens e as descrições em tipos não é claro e não se presta a ser codificado. Na sequência 

desta problemática, o autor explora a noção de representação-como cuja expressão apresenta 

dois usos diferentes. O primeiro caso acontece quando é referido que uma imagem representa 

algo, de determinada forma, num determinado tempo; o exemplo dado pelo autor reflecte, 

perfeitamente, esta condição: “uma imagem representa o duque de Wellington como uma 

criança, ou como um adulto, ou como um vencedor (…) Neste caso, «como…» combina-se com 

o nome «o duque de Wellington» para formar uma descrição de uma parte de toda a extensão 

do indivíduo ”. O segundo uso trata-se de combinar a palavra «como» com o verbo, 

modificando-o. O exemplo sugerido pelo autor para ilustrar esta situação é o seguinte: “uma 

dada imagem representa Winston Churchill como uma criança, sendo que a imagem não 

representa a criança Winston Churchill, mas antes o adulto Churchill como uma criança.” Para 

Goodman, as representações são imagens que funcionam do mesmo modo que as descrições; 

e os objectos são classificados usando várias etiquetas verbais e pictóricas. 

Outro dos tópicos abordados por Goodman na sua obra é a questão da representação 

enquanto invenção. A este respeito, a autor refere que representar trata-se de classificar e 

caracterizar os objectos e não de os imitar ou copiar. Para este autor, uma representação ou 

uma descrição, consoante a forma como é classificada, pode criar “conexões, analisar objectos 

e organizar o mundo” pois, desta forma, o artista descobre novas relações e significados a 

expressar. Goodman refere, ainda, o seguinte: 
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“(…) Na representação, o artista tem de usar velhos hábitos quando quer destacar novos 

objectos e conexões. Se se reconhece que a sua imagem quase refere as coisas correntes do 

mundo quotidiano, mas não refere completamente, ou exige ser classificada como um tipo 

habitual de imagem, mas não se presta a isso, pode destacar semelhanças e diferenças 

negligenciadas, forçar associações pouco comuns e de certa forma recriar o nosso mundo. E se o 

objectivo da imagem é não apenas alcançado, mas além disso bem conseguido, se os 

realinhamentos que provoca directa e indirectamente são interessantes e importantes, a 

imagem – como experiência crucial – é uma contribuição genuína para o conhecimento. Ao 

protesto de que o seu retrato de Gertrude Stein não ficou parecido com ela, terá Picasso 

respondido «Não faz mal; irá ficar». Em suma, a representação e a descrição eficaz exigem 

invenção. São criativas. Influenciam-se mutuamente, e formam, relacionam e distinguem 

objectos. Que a natureza imita a arte é um dictum demasiado tímido. A natureza é um produto 

da arte e do discurso.” (GOODMAN, 2006, p.63) 

De acordo com Goodman e tendo em conta a sua concepção, o realismo não se verifica por 

meio da fidelidade, semelhança ou naturalismo da representação. Por mais enganosa ou 

ilusória que uma imagem dita “realista” possa ser, ela nunca poderá ser, genuinamente, 

confundida com o objecto real que representa pois, o seu contexto influência toda a 

percepção. Desta forma, Goodman explica que o realismo é relativo e dependente da relação 

entre o sistema de representação usado na imagem e o sistema de representação canónica de 

uma dada cultura ou pessoa, num dado momento. O autor acrescenta que, a representação 

realista não depende da imitação, da ilusão ou da informação, mas da doutrinação e refere o 

seguinte: “ que uma imagem seja parecida com a natureza significa muitas vezes apenas que é 

parecida com a maneira como a natureza é habitualmente pintada”.  

Em resumo, Goodman considera que a representação pictórica e a descrição verbal 

constituem uma analogia, pois a referência de um objecto é sua condição, sem que haja, 

necessariamente, um grau de semelhança. Para o autor, ambas interagem entre si e com o 

conhecimento e a percepção participam na formação do mundo.  
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MÉTODOS DE DESENHO QUE EXPLORAM O PROCESSO 

CRIATIVO  

Especificidades e Metodologias do Desenho  

A dificuldade em caracterizar o desenho começa nas constantes alterações conjunturais, pois 

segundo Lino Cabezas61, o desenho depende das circunstâncias do contexto em que se realiza 

ou se concebe, tais como a cultura, a ciência, as necessidades e os costumes. Se o desenho se 

altera consoante a sociedade em que o homem se integra e atendendo a cada época, se muda 

consoante o autor e os seus interesses, pode arriscar-se dizer que o conceito de desenho é 

variável. Em contrapartida, a sua essência é imutável, pois o desenho procura um sentido, 

acontece num espaço, e traduz-se numa imagem, que simula a imaginação ou a realidade 

concreta, segundo Luís Filipe Rodrigues62. No entanto, a forma de representação e de 

interpretação também se altera, depende pois, da manipulação dos instrumentos e da técnica 

utilizada por cada autor. De acordo com o mesmo autor, a definição ou a realização de um 

desenho é mais que a relação mecânica da mão com o suporte e o instrumento, trata-se de 

um “acto mental”, “um momento reflexivo”. Na visão de Rodrigues, a prática do desenho 

permite alcançar uma “liberdade interior afim ao pensamento intuitivo”. Na sua perspectiva, o 

desenho é fruto de uma procura de sentido, que conduz a uma inquietação, tanto interior 

como exterior, no relacionamento do criador com o real e com o irreal. Nesta relação, o 

criador coloca questões e projecta configurações da realidade (quer interior, quer exterior) o 

que o obriga a pensar, subjectivamente ou objectivamente. Rodrigues, ainda, acrescenta que, 

“conforme as idiossincrasias do autor, esse pensamento conduzi-lo-á a diferentes 

entendimentos da (ir)realidade. Este percurso de entendimento passa por através do desenho, 

processar a realidade tal como a vê ou idealizá-la, transgredi-la, reestruturá-la, criando uma 

nova realidade.”  

Tal como refere Goldstein63, acerca da impossibilidade de se desenhar uma forma sem a 

compreender, também Molina64 expressa, que o desenho é um meio de “definir uma ideia”, 

modifica a estrutura do pensamento, trata-se de um meio instrumental que configura os 

elementos de uma forma e de modo a que a sua construção e funcionamento seja perceptível. 
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Importa dizer que, actualmente, a realidade do desenho impõe a definição de uma estratégia, 

como refere Molina, em relação ao desenho contemporâneo. Refere este autor65 que o acto 

de desenhar é marcado por uma experiência de deslumbramento e fascínio do criador em 

relação à sua própria marca, deixada na sombra do imediatismo do gesto, pois os vestígios que 

resultam desta acção vinculam-se no subconsciente. É nesta interacção entre o corpo e a 

mente do autor, que nasce a possibilidade de comunicação com os outros e consigo mesmo. 

Segundo Rodrigues, isso implica optar por dois caminhos: a tradução (cuja observação assenta 

nas qualidades externas); e a transformação (que remete para as qualidades internas do 

autor), cuja orientação pode seguir a expressão ou a criação, influenciadas pelos interesses 

individuais.  

Para Rodrigues, a imagem do desenho surge nas dicotomias interno/externo, 

individual/colectivo, particular/global assim como na relação do autor com o meio, e trata-se 

de informação em qualquer das situações. Mas saliente-se que pode ser natural (vinda do 

exterior) ou artificial (que advém do contexto psicológico do autor) e nasce da necessidade 

que o ser humano tem de comunicar, quer seja pela sua construção ou decifração. Segundo o 

autor, “o desenho permite decifrar/gerar/significar”, sendo estas as funções dependentes do 

entendimento da realidade. Esta necessidade de resolver problemas e de comunicar advém 

das emoções e da procura de equilíbrio e de significado, tem um intuito, designa algo, 

comunica através de conceitos e estabelece relações.  

O autor refere também, que o desenho em si não é repetível, trata-se do registo de um tempo, 

numa forma ou pensamento durante um processo, que implica cognição, percepção visual e 

envolvimento, numa “relação intelecto/sensibilidade/expressão/criatividade. E acrescenta, 

que “é nestas condições que o desenho permite construir (novos) espaços (que são o produto 

da relação de formas) e (novas) formas (que são o produto da delimitação do espaço). 

Relativamente ao processo de criação pelo desenho, neste diálogo é possível depreender-se as 

(in)certezas, (in)coerências ou (in)competências do autor através do desenho-objecto, visto 

que é a cristalização da adaptação do autor ao meio.  Segundo Rodrigues, este processo tem 

origem nas inquietações do autor e resulta da fluidez da associação de ideias e das emoções, 

“não é pré-determinado, nem completamente intuitivo”, pois engloba os seguintes processos: 

técnico (domínio das ferramentas, suportes, procedimentos e orientação); físico (que concerne 

a coordenação motora, princípio do movimento intencional) e mental (que reúne as intenções 

anteriores, na procura e resolução de um problema, sendo que estes objectivos que requerem 
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concentração e gestão das sensações) nesta etapa, o processo vive de encontrar significados 

simbólicos ou não, para a obra em questão. As intenções e valores do autor podem não ser 

sempre conscientes, podem tomar ou não uma “forma não-verbal” e dependem da sua 

personalidade e necessidades tais como a relação com o meio e a experiência com o desenho. 

Assim, trata-se de uma “interpretação de si, através da interpretação do meio, que permite ao 

autor, expressar uma compreensão da realidade interna e da realidade externa”. 

“(…) o desenho criativo é um fenómeno que estabelece uma relação entre a percepção, o 

pensamento deliberado e o pensamento intuitivo, proporcionando ao seu autor um maior 

conhecimento de si próprio e uma maior reflexão sobre o que o rodeia, através de uma 

dialéctica eu-não-eu, sendo esta atitude o que motiva o autor a criar.” (RODRIGUES, 2010, p.14) 

No entanto, Luís Filipe Rodrigues conclui assim, que o desenho permite reforçar a auto-estima, 

numa relação com o próprio e com o exterior, o que não implica que esta ligação aconteça por 

meio da percepção visual, pois também pode dar-se através da imaginação e do pensamento 

intuitivo. Atribuem-se estas potencialidades ao desenho, quando este assume tanto a função 

de representação objectiva como a simbólica ou abstracta. Pois, cada uma por si constitui um 

factor de libertação dos constrangimentos internos e externos do indivíduo. 

Na relação do autor com o seu exterior, a atenção é dirigida para os objectos do meio, o que 

permite um maior grau de conhecimento e consciência de si. O que não significa que seja 

somente uma expressão do “eu”, sendo que uma das hipóteses levantadas por Rodrigues no 

contexto da sua investigação, prende-se com o facto de que “o desenho se alimenta da 

necessidade de comunicar com o outro”, atendendo a que neste processo, no qual a 

subjectividade do autor se concretiza por meio da comunicação. Outra hipótese colocada é a 

de que o desenho potencia a aprendizagem para a liberdade, através do equilíbrio entre a 

emoção e a sua racionalização.  

Nas suas investigações, Rodrigues conclui também que, os mecanismos sensório-motores 

dependem do processo-mental, que por sua vez depende de mecanismos perceptivos, e vice-

versa. Neste diálogo de acções, o autor expande a consciência de si próprio, através do 

pensamento deliberado (a análise, a intencionalidade e a reflexão), do pensamento intuitivo, 

da percepção e da acção sensório-motora. 

“(…) os mecanismos mentais são directamente influenciados pelo quadro de referências do 

autor, principalmente no momento em que o processo de criação é gerido segundo a sequência 

hipótese/crítica/selecção/comparação/avaliação/nova hipótese. Trata-se de uma atitude que 
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se reflecte sobre o processamento físico e técnico com que se concretiza o desenho-objecto.” 

(RODRIGUES, 2010, p.23) 

O autor frisa que, no somatório destes aspectos existe sempre uma inquietação por resolver, 

seja ela uma procura por satisfação ou pela solução de um problema, e prende-se com 

necessidades intrínsecas ou extrínsecas. 

Relativamente à influência exterior ao autor, refere Rodrigues que existem parâmetros do 

desenho que vão influenciar a relação do autor consigo próprio, dependendo das suas 

necessidades intrínsecas. A intenção de cumprir esses parâmetros pode resultar numa 

oscilação entre o prazer e o desprazer, o que pode gerar numa maior ou menor satisfação 

consciente pela acção tomada. Isto para explicar que, o desenho pode objectivar-se como uma 

forma de catarse, resultante da gestão da razão e do sentimento. 

Outra questão levantada por Rodrigues, prende-se com a hipótese de se associar a produção 

de imagens ao instinto, em vez da razão ou da intuição, pela associação de que o desenho é 

também mental e implica a acção do corpo e da consequente percepção. No entanto, uma das 

preocupações do autor está relacionada com a abordagem da consciência, ou seja, os níveis da 

consciência em que o processo criativo se desenrola. Se for considerado que, as soluções 

criativas funcionam ao nível do subconsciente, não são conscientes quando surgem, então 

significa que não existe uma procura por auto-conhecimento ou uma predisposição para a 

descoberta, esta acontece intuitivamente. Contudo, a intuição funciona, se antes tiver havido 

experiência, numa relação do autor com o meio e consigo próprio. Neste desenrolar de 

acontecimentos, o propósito do criador é orientar a sua produção nesse sentido. O desenho 

criativo potencia a abertura ao conhecimento e liberta o pensamento, através da influência, 

em simultâneo, da razão e da intuição, através da observação, especulação, comprovação e 

generalização dos factos que ocorrem durante todo o processo. A maior consciência de si 

surge nesta dialéctica entre o eu e o não-eu, a intervenção exterior afecta a visão subjectiva do 

eu e obriga-o a considerar uma percepção mais objectiva do meio envolvente e de si próprio. 

Isto pode resultar na construção de uma nova realidade. Segundo António Pedro Ferreira 

Marques66, Professor da Faculdade de Belas-Artes, da Universidade de Lisboa, “hoje, o 

desenho é entendido como processo contínuo de realização, o qual exige grande mobilidade 

criativa e capacidade crítica, apoiando-se, cada vez mais, na reflexão sobre os valores culturais 

e no acesso a fontes de informação.” 
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Partindo da necessidade de se estabelecer um rumo na descoberta de uma dada matéria, 

nasceu, em 1619, o método de Descartes67, que reunia os passos necessários para a obtenção 

do chamado conhecimento científico. Também na disciplina de Desenho, foram concebidos 

métodos elaborados, de modo a que se encontrem os episódios que constituem o seu 

processo, e que respondem à sua função comunicativa. A respeito desta, Massironi68, na sua 

obra Ver pelo Desenho, divide os elementos da linguagem gráfica em primários e secundários, 

sendo estes últimos dependentes dos primeiros. Os elementos primários são: a característica 

do sinal ou traço; a posição fenomenista do plano de representação; e o processo de 

enfatismo-exclusão dos elementos ou a sua finalidade informativa. Os elementos secundários, 

referenciam as variáveis de lugar, tempo e cultura, assim como, a personalidade e o estilo do 

manipulador.  

Relativamente ao processo de enfatismo-exclusão de Massironi, António Pedro Marques69, 

refere que, na grande maioria dos registos criados, encontram-se elementos que resultaram 

de uma selecção prévia e outros que foram intencionalmente omissos. Segundo o autor, estes 

últimos, ainda que em falta, não perturbam a compreensão total da forma, devido à relação, 

apontada por Massironi; relativamente às “qualidades envolventes e absorventes das 

imagens” que, cognitivamente, parecem substituir a realidade ao nível da sua representação. É 

exemplo disso, o desenho de formas inacabadas, as quais segundo a Teoria da Forma de 

Marques retratam a percepção visual como um processo organizado estruturalmente, e a sua 

finalidade é a comunicação de conteúdos perceptivo-cognitivos. Segundo o autor, este é um 

processo complexo e abrangente mas que dá resposta a uma série de propósitos 

estabelecidos, através de um conjunto variado de escolhas, resultando “numa atitude 

permanente de selecção e exclusão”.  

“(…) a análise e a observação, no desenho de representação, e a imaginação criativa, no 

desenho de expressão artística, exigem o questionar permanente de relações espaciais, 

métricas, geométricas e goniométricas
70

, sendo de destacar, no processo criativo, o ensaio, a 

experimentação e toda a problemática em torno das estruturas e dos conteúdos significativos. A 

prática do desenho tem, sobretudo, carácter processual.” (MARQUES, 2005) 

De acordo com o autor, caracterizar os métodos na sua generalidade, pressupõe que se tenha 

em linha de conta, a relação entre o carácter individual e os factores sociais que influenciam as 
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aptidões “naturais”, resultando no seu reforço, diminuição ou contradição. Segundo Marques, 

os métodos de desenho que devem favorecer a auto-aprendizagem são “dedutivos e indutivos, 

lógicos e intuitivos, passivos e activos, dogmáticos e heurísticos, analíticos e sintéticos” e 

podem distinguir-se entre métodos didácticos e métodos operativos. Salientando que, os 

primeiros oferecem a aprendizagem ou formação inicial, para a actividade prática dos 

segundos. No que concerne aos métodos de ensino ou didácticos, Marques71 classifica-os da 

seguinte maneira. 

O método autográfico, que é, talvez, o mais antigo; trata-se de um método heurístico que 

procura alcançar a auto-educação, através da experiência criativa própria, usufruindo da 

experimentação realizada ao longo do projecto de trabalho.  

O método da cópia, que inclui o desenho de estampas, inclina-se, pois, para a destreza manual 

e memorização dos traçados. Talvez por isso, seja também um método operativo, 

característico da arte da China e do Japão, e ainda hoje utilizado, por exemplo, nos trabalhos 

de ilustração científica. O autor refere que, actualmente, a cópia é “sentida negativamente” 

devido à variedade de meios técnicos que reproduzem imagens. Todavia, acrescenta, ao citar 

Assis Rodrigues, que o método da cópia possibilitou a preservação dos modelos iconográficos 

mais representativos de cada época, permitindo, desta forma, “uma melhor referência à 

realidade.”  

O método geométrico, da autoria de Gérard de Lairesse, descrito no seu tratado publicado em 

Amsterdão no ano de 1701 e traduzido para o francês em 1719 com o título de Les Principes du 

Dessin ou Methode Courte et Facile pour Apprendre cet Art em Peus de Temps, procura resumir 

os princípios do desenho, através de uma aprendizagem simples e em pouco tempo. Tem 

como ponto de partida, a repetição de formas geométricas simples, como o quadrado, o 

círculo e o triângulo, em traçados que vão ficando mais complexos à medida da sua 

interiorização. Através da definição do ponto, como origem dos vários tipos de linhas (tais 

como, as perpendiculares, oblíquas, horizontais, curvas e mistas), que resultam nas formas 

primárias, já referidas, encontra-se o centro de cada figura e a sua divisão em partes. Nesta 

etapa, incluem-se as concepções de longitude, largura e altura e o recurso ao compasso como 

forma de obter medidas. Em sequência, Lairesse apresenta diferentes figuras, cujo intuito é a 

desconstrução de cada imagem em linhas e formas e, prossegue introduzindo o desenho de 

estampas e algumas noções de perspectiva e proporcionalidade, sobre os quais estuda as 

relações da cabeça e do rosto, assim como as relações de luz/sombra, gradação e tonalidade. 
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O método prossegue com exercícios de desenho do corpo, realizados a partir da cópia de 

estampas. Termina com o registo gráfico por “observação de figuras em baixo-relevo e em 

vulto perfeito”, e com alguns conselhos sobre técnicas assim como os materiais para que se 

obtenha a fidelidade da representação, quando se desenha à vista da natureza. 

Segundo Marques, o método diagramático, trata-se de um modo analítico, objectivo, 

quantificável e construtivo do desenho, “baseado nas relações geométricas e estruturais da 

representação gráfica”, e cuja finalidade consiste na clarificação da leitura das formas, num 

“processo rigoroso de captação morfológica”. 

De acordo com o mesmo autor, no método esquemático, o desenho nasce dos traçados 

geométricos que compõem o “esquema”, ou “cânone da forma, por analogia repetitiva, sem 

observação directa do modelo natural”.  

No entanto, método estigmográfico, deve o seu nome à rede estigmográfica72, que se trata do 

desenho com recurso a papel quadriculado, no qual as figuras são representadas, através do 

desenho de linhas que vão de um quadrado a outro, cuja base de referência é um exemplar do 

mestre. “As linhas são mais tarde substituídas por pontos e finalmente os pontos reduzidos em 

número, de forma gradativa, até desaparecerem de todo e darem lugar ao desenho livre, a 

olho”. 

O método do desenho pelo modelo sólido é complementar ao anterior, sendo preconizado por 

Pestalozzi, consiste no exercício da percepção visual, sem recurso a instrumentos auxiliares. O 

desenho concretiza-se pela “observação de sólidos geométricos, agrupados à semelhança de 

naturezas-mortas, em que a incidência da luz e o seu contraste lumínico são essenciais para a 

definição dos planos, dos volumes e dos espaços internos e envolventes”. Este método foi 

amplamente abordado nos programas de desenho industrial e no ensino elementar das 

formas, nos cursos preparatórios da Bauhaus. 

 O método académico, preconizado por John Ruskin, na sua obra The Elements of Drawing, 

publicada em 1857, é, talvez, dos métodos mais conhecidos do ensino do desenho. Trata-se, 

pois, de um método didáctico sob a forma de três cartas redigidas a um aluno: First Practice, 

Sketching from Nature e Colour and Composition, nas quais, são apontados vários conjuntos de 

exercícios, que contrariam o ensino tradicional da época e que, conduzem ao entendimento da 

prática do desenho.Desta forma “A complexidade vai aumentando tendo em conta a 
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capacidade de observação e a tradução sensível da luz, da sombra, da roundness e dos reflexos 

que caracterizam a variedade e o mistério da Natureza.” Este método é considerado 

académico por estar associado ao ensino nas academias, faz alusão ao dogmatismo e à falta de 

capacidade inventiva. O autor lembra, ainda, a opinião de Voltaire que explica numa carta de 

1735, “que nenhuma obra, dita académica, nunca foi, em género algum, obra de génio”. 

Também, anti-académico, é o método natural de Kimon Nicolaedes pois, baseia-se no desenho 

de observação do modelo, enfatizando a expressão da forma, sem o recurso a meios 

geométricos. Alguns dos principais exercícios, propostos por Nicolaedes, são: a representação 

do espaço háptico (ou táctil), o desenho táctil ou cego, o desenho modificado de contornos, o 

estudo de contorno rápido, o estudo da gestualidade, os estudos de memória. Para Marques, 

“Nicolaedes, falecido em 1938, influenciou o ensino do desenho até aos nossos dias, com um 

método mais plástico do que gráfico, essencialmente intuitivo e activo”. 

E, finalmente, o método da lateralidade de Betty Edwards, ao qual, já foi feita referência no 

segundo capítulo desta dissertação e cuja análise mais aprofundada será realizada no 

seguimento deste capítulo. 

Sendo que, António Pedro Marques73 entende por métodos operativos, aqueles praticados 

após a formação inicial escolar; são métodos que são maioritariamente praticados por artistas 

nos seus ateliers e, classifica-os da seguinte maneira. 

O método Intersector de Alberti, consiste na utilização de um aparelho, cujo objectivo é a 

correcta representação dos contornos dos objectos, que se vêem para lá do dispositivo e que 

funciona como um véu da realidade. Pensa-se que, talvez, tenha sido inspirado no método de 

quadratura, do século XIII, de Villard de Honnecourt, que pode, igualmente, ter influenciado 

Leonardo e Dürer. 

O método de Leonardo – Finestra Leonardesca, resume a visão de Leonardo da Vinci, no 

Tratado da Pintura, no qual refere que a perspectiva não é mais do que uma cena vista através 

de um vidro plano e transparente, onde se registam os objectos situados atrás. O aparelho que 

permite este registo é o perspectógrafo desenhado por Leonardo. 

Igualmente, o método da Janela de Dürer, ou a Janela de Leonardo, trata-se da utilização de 

um dispositivo móvel, que contém uma película quadriculada, o qual permite o registo 

bidimensional de um objecto ou cenário, que, naturalmente, se apresenta a três dimensões. 
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No que diz respeito ao método expressivo, Marques refere que se trata de um meio 

autodidáctico, pelo seu carácter espontâneo. E acrescenta:  

“(…) este método remonta à Pré-História, ao Antigo Egipto, passando pela Idade Média, pela 

Arte Popular e pela Arte Primitiva, atravessa todo o século XX e chega aos nossos dias, 

mantendo as características fundamentais: representação aspéctica da realidade, enfatização 

plástica das formas, acentuação dos aspectos afectivos e emotivos em detrimento da 

objectividade da representação, recorrendo num passado recente à exaltação gestual e à 

energia plástica dos contrastes.” (MARQUES, 2005) 

O método planimétrico recorre, também, à superfície quadriculada como auxiliar na tradução 

bidimensional e garante o rigor na projecção plana. 

O método da pena medieval tem como base a “circunscrição” das formas, trata-se de um 

método que, procura simplificar as formas através das linhas de contorno e de traçados 

direccionais e cruzados. 

O método dos borrões, de Alexander Cozens, descrito na sua obra A New Method of Assisting 

the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape, publicada em 1785, consiste na 

exploração de manchas de tinta que lembram motivos paisagísticos. O referido autor intitula o 

seu método projectivo de “blotting”, pois considera que, o acaso e as formas acidentais 

despoletam a invenção criativa ou a imaginação: completando a sua teoria com dezasseis 

matrizes de composição, primeiramente, caracterizadas pela expressão gráfica indeterminada, 

e, posteriormente, transformadas em motivos da paisagem. 

O projecto de realização e o projecto de execução compõem o método projectual, o seu 

objecto pode ser qualquer obra ou produto. Um dos métodos principais da didáctica do 

desenho nos cursos das Belas-Artes, ao longo destes últimos anos, tem como objectivo o 

desenvolvimento de capacidades criativas, “com base na pesquisa e experimentação 

conceptual e técnica”. Este método está dividido em três fases: a primeira, concepção, que 

consiste na compreensão do sentido dos “referentes iconográficos” e dos conteúdos da 

pesquisa; a segunda, o desenvolvimento, que diz respeito à exploração do tema e à realização 

de ensaios; e, por último, a resolução, ou fase de execução do trabalho. 

Considera James Faure Walker74, a respeito dos manuais de desenho que, actualmente, seria 

um feito grandioso, a produção de um livro ou método com a inspiração filosófica de Ruskin 

(como se encontra em Os Elementos do Desenho), com conceitos científicos e uma visão actual 
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sobre a arte conceptual, com insights sobre os avanços digitais e ainda com as ilustrações do 

próprio autor. No entanto, Walker acrescenta que, ainda assim não seria o suficiente para 

acompanhar a constante evolução da tecnologia. O autor considera ainda que o essencial, é o 

investimento no desenvolvimento de um grande Departamento de Desenho numa boa 

Faculdade.  

 

Os métodos de Betty Edwards 

A solução encontrada por Betty Edwards75, na década de sessenta, ajudou e, ainda ajuda, 

actualmente, milhares de pessoas a desenvolverem as competências necessárias para 

aprender a desenhar, mas o seu método foi, sobretudo, um meio de combate aos receios e 

bloqueios que muitas pessoas sentem, em relação ao acto do desenho. Segundo a autora, 

estes bloqueios desenvolvem-se desde crianças até à idade da adolescência e são fruto do 

estereótipo associado ao jeito para o desenho, preconizado por pais e professores. Na 

perspectiva do processo criativo, foi feita referência à sua investigação, no capítulo segundo, 

desta dissertação. Pretende-se, no seguimento deste capítulo, analisar de forma mais 

aprofundada, o método proposto por Edwards, no que diz respeito aos seus objectivos e 

composição dos exercícios.  

No seu livro Drawing on the Right Side of the Brain, Betty Edwards explica que “a maior parte 

das pessoas, nunca aprendeu a ver bem o suficiente para poder desenhar”76, e, acrescenta, 

que a capacidade manual não é o factor principal do desenho. Segundo a autora, é necessário 

aceder a um nível da consciência que propicie o pensamento visual e perceptivo. Edwards 

considera que o seu método incide na expansão das competências perceptivas do indivíduo e, 

não na exploração de técnicas de desenho. Desta forma, a autora aborda o ensino do desenho 

através de cinco competências básicas, e considera-as como os elementos necessários para a 

concretização de um desenho realista, ou seja, um desenho que resulte da observação da 

realidade. Os exercícios apresentados pela autora no seu método, estão, por isso mesmo, 

agrupados e estruturados para responder a cada um destes princípios do desenho, que são: a 

percepção dos limites, dos espaços negativos, das relações de proporção e perspectiva, da luz e 

sombra, e do todo ou gestalt.  Contudo, Edwards propõe que seja realizado um pré-desenho, 

antes de se iniciarem as actividades, servindo como propósito de ser comparado com os 
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resultados finais, e de ser usado como testemunho da evolução da aprendizagem. O primeiro 

princípio básico do desenho, a percepção dos limites, engloba a sequência que vai do primeiro 

ao quinto exercícios. O primeiro exercício intitulado de Vasos e Caras, tem como objectivo 

possibilitar a mudança para o estado perceptivo do cérebro ou modo-R (ao qual foi feita 

referência no segundo capítulo desta dissertação) ao utilizar a imagem da figura 2, o Vaso de 

Rubin77. Nesta prática, a autora pede que consoante a pessoa for destra ou não, deve 

desenhar a metade correspondente da imagem em falta. 

 

 

No entanto, à medida que a pessoa for traçando as linhas, deve nomear mentalmente as 

partes que estiverem a ser representadas, como por exemplo, testa, nariz, boca, e, assim por 

diante. Isto resulta num conflito entre as duas metades do cérebro, pois a Linguagem (os 

nomes atribuídos às partes) está no domínio do hemisfério esquerdo, e a percepção visual 

(que trata das relações espaciais e comparativas) está no domínio do hemisfério direito. O 

objectivo deste exercício é a compreensão e captação deste fenómeno para futura utilização 

nas práticas seguintes. Segundo a autora, este “modo de ver as coisas de forma diferente” tem 

outros usos para além do desenho, tais como, promover a resolução criativa de problemas. A 

figura seguinte apresenta várias imagens que permitem diferentes leituras, consoante a forma 

como são observados os elementos que as compõem. Estas imagens potenciam um género de 

visualização alternada, tal como o Vaso de Rubin. 
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Fig 2 Vaso de Rubin criado por Edgar Rubin, em 1915. Fonte: Drawing on the Artist Within, 1987, p. 172. 
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Fig 4 A primeira imagem trata-se do Retrato de Leon Bakst, da autoria de Pablo Picasso, desenho a grafite/ lápis, Paris, Maio de 

1920. Fonte: Drawing on the Artist Within, 1987, p. 24.E a segunda imagem trata-se do Retrato de Igor Stravinsky, também da 

autoria de Pablo Picasso, Paris, 1920. Fonte: The New Drawing on the Right Side of the Brain, 2008, p. 58. 

 

 

 

O exercício número dois, apelidado de Desenho Invertido (de cabeça para baixo) tem a 

finalidade contrária à acção anterior, pois permite atenuar o conflito que pode surgir entre os 

dois hemisférios. A autora pretende com este exercício, obrigar o lado esquerdo do cérebro a 

afastar a sua actividade consciente e atenção, dando primazia às capacidades do hemisfério 

direito. Este exercício tem como indicação, a cópia demorada e atenta de uma imagem 

colocada ao lado de “cabeça para baixo”. As imagens sugeridas pela autora são os seguintes 

desenhos de Pablo Picasso, figura 4: o Retrato de Leon Bakst e o Retrato de Igor Stravinsky. 

 

 

Fig 3 A primeira imagem intitula-se de Mulher/Amante e apresenta dois rostos femininos. A segunda imagem apresenta a Figura 

de Thiery. A terceira imagem diz respeito à Figura do Coelho/pato do psicólogo Joseph Jastrow. A última figura trata-se de uma 

imagem realizada para a marca Levi Strauss & Co./Honig-Cooper & Harrington. Fonte: Drawing on the Artist Within, 1987,  

p. 173-174. 
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Edwards indica que o desenho nunca deve ser virado no decorrer da actividade e que a pessoa 

pode iniciar o traçado onde quiser, escolhendo assim uma parte do desenho que lhe pareça 

favorável. A citada autora, ainda, sugere que em vez de se partir da cópia geral e do contorno, 

para o interior, deve-se sim, escolher representar parte por parte. Segundo Edwards, a 

atenção deve ser direccionada para as linhas que compõem as formas e para as relações 

destas entre si; acrescentando que ao utilizar as mãos para tapar outras áreas é uma solução 

eficaz para aumentar e focar a atenção numa só parte, principalmente, nas zonas mais 

complexas do desenho, como é o caso das mãos entrelaçadas e da cabeça da figura 

representada. Nestes casos, as pessoas têm tendência para cometer erros, pois refere a autora 

que isso deve-se ao facto de estarem a “nomear” determinada forma, quando o objectivo é 

precisamente o contrário, encontrar relações de proporção entre as linhas dessa figura, sem 

que estas signifiquem ou representem algo em concreto. De acordo com Edwards, os 

resultados desta acção são caracterizados, tanto pela surpresa da pessoa ao virar a página do 

desenho terminado como pela constatação da facilidade com que concretizou a tarefa.  

Betty Edwards considera que, contrariamente a outras capacidades cognitivas e físicas – como 

o discurso ou a escrita – o nível de desempenho artístico da grande maioria dos adultos, não 

evolui mais do que o estado que já haviam alcançado aos nove ou dez anos de idade. A 

consequência desta situação é um sentimento de embaraço, ansiedade e falta de confiança, 

perante todo o tipo de actividades que envolvam o domínio das ferramentas do desenho e da 

percepção visual. A figura 5 da página que se segue apresenta um esquema de Susan Donley78, 

que resume os estágios do desenvolvimento do desenho desde a infância até à adolescência, 

segundo as perspectivas de Viktor Lowenfeld e Betty Edwards. 

O terceiro exercício proposto pela autora foi, primeiramente, introduzido por Kimon Nicolaides 

no seu livro The Natural Way to Draw, publicado em 1941, com o objectivo de estimular os 

sentidos da visão e do toque. Betty Edwards apresenta o Desenho de Contorno Cego, com o 

mesmo propósito de Nicolaides79 ao recomendar aos seus alunos para imaginarem que tocam 

a forma enquanto a desenham. A acção consiste na observação e representação das formas de 

contorno da mão do próprio aluno (a mão que serve de modelo, deve ser aquela que não é 

usada para desenhar), sem que este olhe para a folha de papel que estiver a utilizar. Trata-se 

de um exercício que deve ocupar a duração total de cinco minutos, durante os quais é dada 

toda a atenção aos detalhes e limites encontrados, como por exemplo, as rugas na palma da 

mão ou os contornos dos dedos. 

                                                           
78

 In www.learningdesign.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing.html 
79

 In The Natural Way to Draw (Boston, 1941). 
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Fig. 5 Esquema representativo dos estágios de desenvolvimento do desenho das crianças. Este esquema foi realizado com base no 

quadro estruturado por Susan Donley. Fonte: www.learningdesign.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing.html 
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A autora sugere que o lápis acompanhe sempre o olhar, como se fossem um só, o mais 

demoradamente possível, como se o olhar tocasse a própria linha da mão. Edwards indica 

como possível explicação, as possibilidade de que este exercício obriga o hemisfério esquerdo 

do cérebro a rejeitar a tarefa complicada, de modo a abrir caminho à intervenção do 

hemisfério direito. Ao contrariar o sentimento consciente de aborrecimento e incompreensão 

perante este acto, o aluno está a proporcionar a activação do modo-R que, segundo a autora, 

tem resultados práticos mais graciosos e interessantes ao nível das marcas deixadas no papel. 

A figura seguinte, número 6, resume esta diferença. A mesma autora considera que o factor 

mais importante neste exercício é a possibilidade de acesso a outros níveis de consciência, que 

contrariam o sistema simbólico do modo-L e que permitem promover verdadeiros registos de 

percepção dos limites ou fronteiras das formas. 

       

 

 

Edwards intitula o exercício número quatro como Desenho de Contorno Modificado para o 

qual é necessária a utilização de uma moldura de enquadramento. Esta moldura, não é mais 

do que, a Janela de Dürer ou de Leonardo, que é o aparelho auxiliar de desenho, desenvolvido 

por Alberti (cujos métodos já foram referidos anteriormente) para representar correctamente 

a perspectiva; este permite passar a informação tridimensional para o plano bidimensional, 

através da cópia dos contornos da imagem real observada para a superfície transparente do 

dispositivo. A finalidade deste exercício, segundo a autora, é a compreensão por parte dos 

alunos, de que desenhar é copiar a realidade, copiar tal e qual o que se vê, neste caso, tal 

como aparece na moldura. O exercício seguinte consiste na transferência deste desenho para 

o papel. Para isso, Edwards sugere que, antes desta passagem, seja desenhado um rectângulo 

Fig 6 A primeira imagem diz respeito a um desenho de contorno apressado e que não cumpre os objectivos propostos, 

comparativamente, com a segunda imagem. A segunda tentativa mostra que houve uma maior preocupação e atenção ao 

detalhe, por esse motivo as marcas resultantes são mais interessantes a nível expressivo. Fonte: The New Drawing on the Right 

Side of the Brain, 2008, p. 92. 
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com o formato da moldura e que este seja preenchido a grafite esfumada com uma toalha. 

Dentro do rectângulo devem ser desenhadas duas linhas guias, uma horizontal e outra vertical, 

que servem de orientação na cópia do desenho da moldura para o papel. A autora sugere que 

se desenhe com um dos olhos fechados, como forma de auxílio na percepção do modelo 

(neste caso, a própria mão do estudante). Este processo facilita a visão bidimensional da 

realidade, devido ao fenómeno da disparidade binocular, que resulta na fusão das imagens 

bidimensionais de cada retina, ou seja, a informação que os dois olhos transmitem, em 

simultâneo, ao cérebro permite a percepção da profundidade ou a visão em três dimensões. 

Desta forma, a leitura da realidade mostrar-se-á menos complexa, segundo Edwards, a 

totalidade dos exercícios desenvolvidos até esta fase, já permite que, sejam exploradas as 

competências necessárias, para se obter um desenho realista. 

Nesta sequência, para Betty Edwards, estes exercícios completam o primeiro princípio básico 

do desenho, ou seja, a aprendizagem das competências necessárias à percepção dos limites. 

Relativamente ao segundo estádio, a autora começa por introduzir a noção de espaços 

negativos e a sua relação com os limites. Edwards considera que a sociedade se engloba numa 

cultura objectiva, que presta um grande enfoque aos objectos, desconsiderando o espaço 

envolvente. A sua intenção é reclamar a importância deste espaço, na percepção da realidade, 

de forma a torná-la mais verdadeira, numa nova experiência de visão. A autora explica que a 

representação dos espaços negativos cumpre duas funções importantes. A primeira consiste, 

no facto de facilitar o desenho de formas mais complexas e intrincadas pois, através da 

representação da área circundante (espaço negativo), nasce o desenho do objecto em si 

(espaço positivo), o que traz uma maior força à composição da obra. A segunda função diz 

respeito, à melhoria das capacidades perceptivas do indivíduo, pela percepção da totalidade 

do desenho.  

Um dos conceitos que facilita este processo intitula-se, à maneira de Edwards, de Unidade 

Básica. Segundo a autora, a Unidade Básica é a “forma inicial” escolhida pelo artista, entre 

todas as formas que se apresentam no seu raio de visão, ou que estejam, por exemplo, 

enquadradas na moldura ou janela. O objectivo desta técnica é representar correctamente as 

relações de proporção e resolver problemas de composição, para isso, deve ser seleccionada 

uma forma com um tamanho médio que sirva de medida de comparação com todas as outras 

formas. Apresenta-se, como exemplo, a representação de uma figura humana, usando como 

unidade de medida a altura da sua cabeça para definir a altura total do seu corpo ou a largura 

dos ombros.   
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O exercício proposto por Edwards, para a compreensão dos espaços negativos, consiste no 

desenho de uma cadeira. Com recurso à moldura de enquadramento, a autora aconselha a 

localizar a cadeira à frente de um fundo claro e, de maneira, a formar uma composição 

interessante e que encaixe dentro dos limites da janela. Os espaços que sobram entre estes e 

o objecto são os que devem ser desenhados, e, não, a cadeira em si. A autora refere que eles 

são, tão ou mais importantes e reais que a própria cadeira. Depois da definição da composição, 

é, altura, de se escolher a Unidade Básica, que será o fio condutor para todo o desenho. 

Edwards explica que se deve ter sempre em consideração, os contornos da figura, o 

comprimento e direcção das linhas e os ângulos que formam entre si, assim como, a 

construção do todo, como se este se tratasse de um puzzle. De acordo com a autora, os 

espaços negativos são mais fáceis de representar porque as suas formas não podem ser 

catalogadas pelo sistema verbal do hemisfério esquerdo, ou seja, o modo-L perde o seu 

domínio sobre a consciência, por não encontrar familiaridade no tipo de informação que está a 

tratar, o que resulta na conclusão do conflito. A figura 7 mostra o exemplo de dois desenhos 

elaborados por um aluno de Betty Edwards: o primeiro, realizado a partir da simples 

observação do objecto; e o segundo, concretizado através do desenho dos espaços negativos. 

 

 

 

 

Fig 7 A imagem da esquerda representa o primeiro desenho realizado por um aluno de Betty Edwards, a partir da simples 

observação do objecto. A imagem da direita corresponde ao segundo desenho concretizado através da observação dos espaços 

negativos do mesmo objecto. Fonte: The New Drawing on the Right Side of the Brain, 2008, p. 133. 
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O terceiro princípio de Edwards para aprender a desenhar, consiste na percepção das relações 

de proporção e perspectiva. A autora relaciona esta capacidade com os primeiros passos 

tomados na resolução de um problema, sendo que, também, existe a necessidade de começar 

pela análise dos factores relevantes, de modo a “colocar os dados em perspectiva”. Segundo 

Edwards, este processo requer a disposição para se ver as várias partes de um problema na 

sua verdadeira ordem. Na sua obra, Edwards divide a perspectiva em dois tipos de sistemas, o 

formal e o informal. A autora sugere a aprendizagem da perspectiva informal, com um ponto 

de fuga, em vez da representação da perspectiva formal, da qual podem resultar desenhos 

mais rígidos. Os exercícios que, a autora propõe para a prática desta competência, incluem o 

uso do lápis como meio auxiliar de medição, assim como, a moldura de enquadramento. O 

exercício número oito, Desenho de Perspectiva Real, reúne uma série de propósitos, em 

virtude de uma correcta visão das relações proporcionais. Edwards acrescenta, algumas 

indicações para a resolução do exercício, tais como, a escolha de uma composição 

interessante, assente num ponto de fuga; manter um olho fechado e o braço bem esticado e 

seguro durante a medição e, efectuar uma constante verificação dos ângulos em comparação 

com as linhas verticais e horizontais, tanto da folha, como da moldura de enquadramento. 

No seguimento deste estudo, Betty Edwards introduz o Desenho de Retrato, como um dos 

exercícios indicados para a aplicação das principais competências do desenho adquiridas até 

então. A autora considera que a importância do retrato no ensino, reside no facto de que o seu 

domínio obriga a uma quebra com o sistema simbólico estereotipado, fortemente enraizado 

desde a infância. Assim, sendo, logo à partida, trata-se de um tema adequado, para aceder ao 

hemisfério direito, o qual é especialista no reconhecimento facial. Em segundo lugar, o 

desenho de retrato fortalece o entendimento das relações proporcionais. E, por último, 

permite a revelação da singularidade expressiva do indivíduo. Refere Edwards: 

“(…) o desenho realista, em particular, depende muito da correcção proporcional (…) é, 

especialmente, eficaz a treinar o olho para ver a coisa, tal como ela é, nas suas relações 

proporcionais. Indivíduos, cujos trabalhos requerem uma estimativa bastante precisa nas suas 

medições – carpinteiros, dentistas, estilistas, cirurgiões – desenvolvem uma grande facilidade 

na percepção de proporções. Os pensadores criativos de todas as áreas, beneficiam da atenção 

que dão às partes na sua relação com o todo – ou seja, vêem, tanto, as árvores, como, a 

floresta. (…) Possivelmente, o fenómeno da percepção é essencial na vida quotidiana. Pois, 

reduz a complexidade da informação recebida.” (EDWARDS, 2008, p.164-166) 

Após uma série de explicações acerca das proporções do rosto e de inúmeras instruções para 

uma correcta medição destas relações, a autora sugere a realização de um retrato de perfil, 
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com recurso à moldura de enquadramento como auxiliar na definição da composição do 

desenho. 

O quarto princípio de Edwards é dedicado ao estudo da luz e sombra. Segundo a autora, os 

valores tonais ajudam o desenho a adquirir características tridimensionais, ou seja, 

visualmente, os objectos representados passam a ter volume. A técnica do chiaroscuro, ou 

claro/escuro, foi desenvolvida, principalmente, por Leonardo Da Vinci no alto Renascimento, 

durante o século XVI. De acordo com a autora, a luz apresenta diferentes intensidades e 

produz diferentes sombras tal como recai sobre os objectos, pelo que significa, por exemplo, 

que o ponto de maior intensidade lumínica de um objecto tem o nome de foco luminoso. 

Contudo, também, as sombras se dividem segundo a luminosidade: sombras próprias e meias 

sombras (estas pertencem à superfície do objecto) ou sombras projectadas (que se projectam 

noutras superfícies). A acrescentar a estas, existe, também, o reflexo que se trata da projecção 

de luz vinda de outras superfícies próximas ao objecto. Edwards, ao fazer referência a Henry 

Fuseli, enumera as várias técnicas que existem para diferenciar o tipo de sombras criadas, com 

o recurso do lápis, denominadas como: solid shading (preenchimento plano a grafite), hatching 

(traçado numa só direcção) e crosshatching (traçado cruzado).  

O exercício que, se segue no método, diz respeito à percepção dos valores lumínicos e para tal, 

Edwards sugere a cópia do auto-retrato de Gustave Courbet. Este trabalho, na prática, resulta 

como um veículo de exploração do estilo pessoal do aluno, do tipo de mancha e as suas 

características expressivas. Este serve, também, o propósito de introduzir o exercício seguinte, 

o Auto-retrato. O processo para realizar este desenho é o mesmo que foi utilizado nas práticas 

anteriores, os passos mantêm-se através do recurso à moldura de enquadramento e das linhas 

orientadoras assim como do uso do lápis como auxiliar de medição e da Unidade Básica e 

todas as outras sugestões apontadas pela autora no seu livro. 

No que concerne ao estudo da cor, Betty Edwards escreve sobre esta temática no final do seu 

livro e apresenta vários exercícios, cujo objectivo é a manipulação da cor, através da 

interpretação de obras de outros artistas tais como Edgar Degas e Odilon Redon. 

Edwards acrescenta às cinco competências básicas do desenho, outras duas – memória e 

imaginação – estas são mais exigentes que as primeiras e requerem um maior nível de 

experiência no desenho. A sexta competência, ou desenho de memória, exige o treino de 

técnicas de memorização, de forma a permitir que o artista relembre os elementos mais 

relevantes do objecto a representar. A autora refere-se à sétima competência, como O 

Diálogo, para explicar a relação que, existe entre o artista e o seu traço. Edwards explica que a 
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obra nasce da conversa com essas marcas deixadas na superfície do papel ou tela, a princípio, 

marcas aleatórias mas que depressa ganham significado, ou seja, o desenho vai surgindo sem 

um planeamento prévio. 

Na sua obra Drawing on the Artist Within, Betty Edwards80 apresenta um modelo de ensino do 

desenho que, difere do anterior ao nível dos objectivos e dos conteúdos programáticos pois 

apresenta um carácter mais criativo. Este método tem como finalidade estimular as 

capacidades artísticas do indivíduo e promover a resolução de problemas através do 

pensamento visual e assenta na premissa de que, as pessoas desenham aquilo que conhecem 

acerca do objecto, e não o que realmente “vêem” ao observá-lo. Pelo que a autora propõe um 

conjunto de exercícios, que combinam as competências da percepção visual (já estudadas) 

com os estágios da criatividade. Deste modo, o que a autora pretende é associar a capacidade 

de ver à capacidade pensar criativamente, no sentido em que, subitamente, se “vê” uma 

resposta para o problema. 

Para isso, é necessário considerar as conexões que existem entre o desenho e a criatividade, 

disciplinas que Edwards considera, estarem de alguma forma relacionadas com a visão. 

Segundo a autora, isto acontece, primeiramente, porque os níveis de concentração e atenção 

visual são tão elevados no desenho, que causam a perda da noção temporal. Este facto 

assemelha-se ao estado de ausência inconsciente de “si” e, que ocorre durante a fase de 

incubação da criatividade. Em segundo lugar, o pensamento metafórico e analógico está 

profundamente envolvido no processo do desenho e no processo criativo, por si só. E, 

finalmente, porque o desenho requer o domínio de competências ao nível da percepção visual, 

também, os três estágios da criatividade (Insight ou inspiração, Incubação e Iluminação ou 

“momento Ah-Ah”) estão relacionados com esse modo de” ver” o mundo de forma diferente, 

à maneira dos artistas. Isto consiste na capacidade de interpretar o “todo” de um objecto e as 

suas partes individualmente (tal como, acontece no exercício do Desenho Invertido); assim 

como, na capacidade de entender as suas correctas relações proporcionais e possíveis 

interpretações metafóricas.  

Betty Edwards depreendeu, desta forma, que a experiência de ver através do desenho, 

poderia ser usada para clarificar o conceito de insight, com o intuito de perceber no que 

consiste, como se reconhece e de que forma se obtêm as condições necessárias para a sua 

ocorrência. Segundo a autora: 

                                                           
80

 In Drawing on the Artist Within (New York, 1987). 
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“(…) os meus alunos geralmente concordam que, aprender a ver pelo desenho resulta numa 

diferença qualitativa. Eles, nunca antes, haviam percebido, o quanto mais havia para “ver”, 

quão diferentes as coisas poderiam parecer, e como, este tipo de visão poderia afectar 

radicalmente o seu pensamento. (…) as competências perceptivas, tais como, as competências 

verbais são valiosas porque melhoram o pensamento. (…) Saturação e Verificação (referindo-se 

aos estágios da criatividade) relacionam-se com o pensamento lógico e analítico, enquanto, que 

First Insight (ou inspiração), Incubação e Iluminação relacionam-se melhor com a nossa 

concepção geral de imaginação e intuição (…) parecem-se mais, com a capacidade de ver e de 

visualizar à maneira dos artistas.” (EDWARDS, 1987, p.40-42) 

Por conseguinte, Edwards defende que, as alterações cognitivas que se processam no desenho 

são semelhantes às que ocorrem durante o processo criativo. Segundo a autora, o estágio First 

Insight (ou inspiração) pertence às funções do modo-R. Isto, porque, se impõe a necessidade 

de adoptar uma abordagem intuitiva, no que concerne à “visão” da totalidade dos dados de 

um problema e consequente busca pelas partes que faltam, ou não encaixam. Fala-se, 

novamente, na percepção da relação das partes com o “todo”, ou gestalt. Segundo a autora, o 

modo-L é activado aquando do estágio de Saturação por se tratar da análise de informação 

verbal. No entanto, a uma dada altura, essa decomposição lógica sofre um bloqueio 

provocado, muitas vezes, pelo excesso de dados, ou porque, simplesmente, a resposta tarda 

em surgir. O relato destas situações, geralmente, fala de sentimentos de frustração e 

ansiedade, resultantes do afastamento do hemisfério esquerdo, que, de acordo com Edwards, 

decide colocar o problema de parte. Para a autora, é, precisamente nesta altura, depois da 

informação reunida durante a fase de Saturação, que o modo-R activa as suas funções visuais, 

perceptivas, globais e intuitivas na busca por padrões e conjuntos que tenham significado. 

Assente na lógica visual, o hemisfério direito tenta criar relações, preencher os espaços vazios, 

encontrar as peças que faltam no “puzzle” e, dessa forma, completar o estágio de Incubação 

da criatividade. Edwards acredita que, durante esta etapa, o excesso de complexidade da 

informação é demasiado elevado para a estrutura de pensamento do hemisfério esquerdo. 

Pelo que, se coloca à margem, permitindo a activação inconsciente do modo-R, que pode 

demorar dias, semanas ou meses, até encontrar a solução. Esse momento súbito de 

Iluminação é, frequentemente, descrito como repentino e inesperado, para surpresa do 

consciente hemisfério esquerdo. Refere a autora, que o instante fortuito marca a passagem 

para o estágio de Verificação, durante o qual, o controlo é, novamente, assumido pelo 

hemisfério esquerdo e, o processo termina, quando o livro é escrito, a fórmula é testada, ou a 

melodia é composta.  
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Na segunda parte do seu livro, Betty Edwards escreve, acerca da hipótese de tornar o 

pensamento visível. A autora defende que, é possível perceber qual o modo do cérebro que 

opera durante o processo do desenho (o modo- L ou o modo-R) e, que, por isso mesmo, o 

desenho puro, ou seja, as marcas deixadas no papel, que são representativas de uma 

expressão genuína, ao invés de imagens realistas ou simbólicas, revelam pensamentos que o 

próprio criador desconhece. Edwards, ao citar George Orwell81, na sua intenção de “tornar o 

pensamento visível”, acredita que o desenho pode objectivar o pensamento por não estar 

preso ao sistema linear e temporal do modo-L. O que o significa que o desenho pode ajudar a 

clarificar as relações intrincadas do passado, do presente e do futuro, assim como, igualmente, 

expressar ideias ou sentimentos que, são demasiado complexos para a linguagem verbal, os 

quais sejam complicados de expor por palavras. Desta forma, as relações são captadas 

imediatamente numa única imagem, contrariamente ao sistema verbal, que se estrutura numa 

ordem sequencial. Adicionalmente, o desenho é rico em informação e pode delinear as 

diferenças e apontar as semelhanças na resolução de um problema. De acordo com a autora, 

“a linguagem visual do desenho existe como uma possibilidade paralela à linguagem verbal”, e 

surgiu na pré-história como uma competência inata.  

Dos exercícios propostos por Edwards neste modelo, alguns apresentam-se nos mesmos 

formatos do método anterior, outros assumem novas orientações, que diferem pelo seu 

propósito mais criativo e expressivo. A autora começa por introduzir um exercício, cujo 

objectivo é a análise de várias assinaturas, pela leitura das marcas deixadas na superfície do 

papel. Pretende com isto mostrar, que o grafismo do traço denota a personalidade do seu 

autor, permitindo determinar, por exemplo, se uma pessoa é extrovertida ou não. 

No seguimento deste conceito, Edwards apresenta uma nova tipologia de exercícios 

intitulados de Desenhos Análogos82, especificamente indicados para aceder ao primeiro 

estágio da criatividade, ou First Insigh. Estes desenhos reflectem um carácter introspectivo, 

pretendem expressar o pensamento acerca dos sentimentos por meio da linguagem visual. No 

primeiro exercício, a autora pede que se dobre uma folha em oito partes iguais. Cada parte 

deverá ser correspondente a um sentimento a ser representado por meio do desenho. Depois, 

sugere a seguinte sequência: no primeiro rectângulo deve ser escrita a palavra fúria ou raiva; 

no segundo, a palavra alegria; no terceiro, paz ou tranquilidade; no quarto, depressão; no 
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quinto, energia ou poder; no sexto, feminilidade; no sétimo, doença; e por último, um 

sentimento da escolha pessoal do aluno.  

Pretende-se que, estes desenhos sejam analogias do pensamento acerca de cada conceito, 

transformando o conteúdo subjectivo em forma visível e objectiva. No entanto, a autora 

impõe uma restrição: as representações não devem ser desenhos de figuras ou símbolos de 

qualquer espécie. O intuito é evitar o uso de imagens estereotipadas e promover o recurso à 

linha na sua forma mais pura, na procura de marcas que espelhem uma expressão natural e 

intuitiva. Segundo a autora, o aluno deve recordar o sentimento associado ao conceito, 

trazendo-o à memória consciente e deixando a emoção controlar o movimento do lápis.  

De acordo com Edwards, os resultados obtidos neste tipo de exercício revelam inúmeras 

semelhanças gráficas, na representação de cada conceito. Ainda que se tratem de 

interpretações pessoais, a repetição das formas caracteriza alguns sentimentos. Como por 

exemplo, na representação da fúria, as marcas deixadas são, na maioria das vezes, escuras, 

pesadas e riscadas. No entanto, as linhas que representam a alegria são frequentemente 

claras, curvilíneas e ascendentes. Tal como, a da paz ou tranquilidade cuja linha é quase 

sempre representada na horizontal ou numa curva delicada a cair suavemente. No rectângulo 

da depressão, a mancha gráfica localiza-se, normalmente, abaixo do centro vertical. Edwards 

considera que estes desenhos não comunicam através de um sistema visual simbólico, mas 

acredita que o seu significado está relacionado com uma partilha de informação intuitiva, cuja 

contribuição permite o entendimento do conceito que o desenho expressa. Segundo a autora: 

“(…)Tanto eu como os meus alunos acreditamos que estes desenhos análogos provaram ser um 

exercício valioso, pois demonstraram a existência de um vocabulário da linguagem visual do 

desenho, um vocabulário que inclui linha, forma e estrutura – elementos nos quais pode ser lido 

o seu significado. Contudo, eu acredito, que os desenhos análogos atribuem uma existência 

objectiva aos conceitos – condição de Orwell para tornar visível o pensamento subconsciente.” 

(EDWARDS, 1987, p.95) 

Partindo da experiência dos desenhos análogos dos sentimentos, Edwards propõe aos alunos a 

realização de um retrato através da intuição. A autora sugere que seja escolhida uma pessoa 

próxima do aluno, cuja personalidade e carácter devem ser representados por meio de um 

desenho análogo. De seguida, Edwards aconselha a selecção de um formato para o desenho da 

moldura do retrato. Para a autora, neste tipo de exercícios não há desenhos certos ou errados, 

cada um é interpretado individualmente. As regras mantêm-se iguais à acção anterior, ou seja, 

o desenho deve basear-se em manchas conseguidas através de linhas a grafite. A autora 
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conclui que, este desenho de retrato permite aceder a uma nova visão da pessoa 

representada, trazendo à superfície da mente consciente dados ou elementos desconhecidos 

até então. Em suma, Edwards acredita que esta leitura possibilita uma descoberta de respostas 

a questões que permaneciam escondidas ao nível inconsciente do pensamento.   

Nesta sequência de desafios, surge o quarto exercício. Desta vez, o processo deve ser 

concretizado tendo em conta a ponderação acerca de um problema. Esta acção tem como 

intuito tornar visível o pensamento acerca de uma questão relacionada com a vida do aluno, a 

forma gráfica resultante desta prática deve ser posteriormente analisada. Segundo a autora, o 

aluno deve procurar encontrar os elementos que faltam ou que não encaixam, no 

entendimento da própria personalidade ou de uma situação da sua própria vida. Para isso, é 

necessário que não seja atribuído um nome ao acontecimento em causa. O problema pode 

assumir um carácter pessoal ou de grupo, pode estar relacionado com o meio profissional ou 

social, ou ser meramente uma preocupação recorrente. Novamente, a autora sugere o 

desenho de uma linha de fronteira que envolva o problema e o separe do que o rodeia, esta 

fronteira representa a unificação do todo. O desafio seguinte prende-se com a interpretação 

dos dados ou da mensagem que o desenho passa ao leitor.  

Segundo Betty Edwards, os desenhos análogos ilustram o processo que ocorre ao nível do 

pensamento criativo durante a resolução de um problema. A autora faz referência no seu livro, 

ao caso específico de um exercício análogo criado pelo director de uma grande agência 

publicitária. A Grelha, como foi assim chamado, por Richard Vaughn, em 1978, tratava-se de 

uma ferramenta eficaz para resolver problemas ao nível da comunicação e da criatividade. A 

Grelha era uma forma de condensar e analisar grandes quantidades de informação, através da 

colocação dos elementos no seu formato adequado. Ou seja, a zona “alta” estava destinada 

aos produtos de valor superior, a zona “baixa” aos produtos de menor custo ou menor 

relevância, a zona “esquerda” era dedicada aos dados analíticos, verbais e numéricos, e a zona 

“direita” estava destinada aos produtos que apelavam às necessidades emocionais e desejos 

dos clientes. A colocação de cada produto no gráfico acontecia por meio do desenho de um 

ponto. No final da acção, procedia-se à interpretação e visualização dos dados, logo a resposta 

ao problema acontecia de forma intuitiva pela análise visual da Grelha. 

Segundo Betty Edwards, a leitura do significado dos desenhos análogos só pode acontecer 

através da compreensão da própria linguagem do artista. A informação revista não é suficiente 

para fazer alterar atitudes ou mudar comportamentos, no entanto, os desenhos providenciam 

imagens concretas recolhidas do inconsciente. Estas constituem metáforas que podem ser 
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usadas para criar hábitos de pensamento, orientar acções e imaginar possíveis soluções de 

determinados problemas do indivíduo. 

Os exercícios descritos, até então, foram pensados para facultar o acesso ao primeiro estágio 

da criatividade, ou First Insight. Refere a autora que ao terminar este processo, surge a 

necessidade de reunir toda a informação que irá ser tratada durante o estágio de Saturação da 

criatividade. O que implica a selecção dos dados que melhor servem as questões encontradas. 

De acordo com Edwards, os processos que decorrem nesta etapa são favoráveis à análise 

objectiva do modo-L. No entanto, a autora indica que a melhor forma de saturar a mente com 

informação acerca de um problema é seguindo os passos que ajudam a “ver” as fronteiras 

desse mesmo problema. Para isso, Edwards sugere as cinco competências básicas do desenho 

(já estudadas) aplicadas em prol da percepção de um problema.  

A primeira diz respeito à percepção dos limites de um problema. Ou seja, onde este começa e 

onde termina e qual a sua relação com o meio envolvente. A segunda, trata-se da percepção 

dos espaços negativos de um problema. Esta competência está relacionada com os objectivos 

da questão que não estão visíveis e, se esses mesmos objectivos ajudam ou não a definir os 

espaços em que se encontram. A terceira diz respeito à percepção das relações e proporções 

de um problema. Na avaliação da situação, devem ser tidas em conta as constantes do 

problema, e quais as relações das partes entre si e com o “todo”. A quarta competência trata-

se da percepção das luzes e sombras de um problema. O que significa distinguir o que é visível 

à luz, do que o que está escondido na sombra. E, finalmente, a última competência consiste na 

percepção da gestalt de um problema. Ou seja, o levantamento das suas qualidades e 

características que o diferenciam de um outro problema qualquer. 

A estratégia oferecida pela autora segue a prática dos exercícios já estudados no seu anterior 

método. Desta forma, Betty Edwards resume os estágios da seguinte maneira83: 

“(…) Primeiro, à medida que valida o seu insight, continue a percepcionar a totalidade do 

projecto, integrado dentro da linha da fronteira. Esta fronteira enquadra e separa o projecto do 

infinito fundo do tempo e do espaço. Dentro dessa moldura, o projecto é algo, congruente e 

unificado, cujas partes são consistentes e apropriadas. Isto é a integritas de Aquinas, a unidade 

do todo. Segundo, à medida que analisa e verifica o seu projecto, revendo ponto a ponto, tente 

perceber a relação de cada parte entre si e com o todo. Decifre a proporção e o ritmo da 

estrutura, e leve as partes a equilibrarem-se e a concordarem. Isto é a consonantia, ou a 

harmonia de Aquinas – ou seja, a simetria e a consonância do todo. Terceiro, use o processo de 
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Verificação para perceber o projecto como o algo que o define: original, produto exclusivo do 

seu pensamento que não existia antes. À medida que atribui uma forma à ideia, perceba que, 

inevitavelmente, cada parte encaixa nas outras (…) Isto revela o quidditas de Aquinas, a 

claridade radiante, a precisão e a inteligência do todo. Então quando o último estágio de 

Verificação estiver concluído, irá experienciar o silêncio luminoso do prazer estético.” 

(EDWARDS, 1987, p.230) 

Por consequência de tudo isto, Betty Edwards acredita que aprender a ver à maneira dos 

artistas é um dos caminhos que leva à grande meta da criatividade. Segundo a autora, 

desenhar potencia uma sensação de poder de entendimento. Trata-se do poder do indivíduo 

se conectar consigo mesmo, através da descoberta do seu potencial, ligando-o mais às coisas e 

às pessoas. 
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CASOS ESPECÍFICOS DE APLICAÇÃO DO DESENHO EM 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

A Visão de Chellgren  

Todas as concepções estudadas até aqui, permitem uma clara compreensão acerca do 

contributo das artes e respectiva influência na construção da identidade de um indivíduo e da 

cultura de uma sociedade. Contudo, pretende-se verificar como pode o desenho interferir nos 

assuntos do quotidiano de forma prática e objectiva. Eisner partilha na sua obra Arts and the 

Creation of Mind uma visão bastante pragmática acerca dos benefícios da Educação Artística 

no meio profissional, na qual as artes funcionam como motor de aperfeiçoamento das 

competências e atitudes necessárias para o local de trabalho84. Numa era em que parte do 

sucesso das empresas é atribuído à boa formação dos colaboradores e os objectivos são 

estipulados, maioritariamente, de acordo com as metas económicas, esta ideia pode parecer 

que entra em conflito com os procedimentos normalizados e a performance da maioria das 

organizações. No entanto, a proposta promissora reúne as principais competências adquiridas 

ao longo de uma aprendizagem artística. Do conjunto referido importa salientar o poder de 

iniciativa e a criatividade, a estimulação da imaginação fundamental para a inovação, o 

orgulho e a satisfação do trabalho realizado, o desenvolvimento de capacidades de 

planeamento e gestão e, em alguns casos específicos, o respeito pelo trabalho de equipa. Estes 

são muitos dos atributos pessoais que enriquecem qualquer currículo e que estão entre as 

orientações vocacionais mais relevantes para uma colaboração mais produtiva. O set de 

ferramentas que o trabalho criativo exige, conduz a uma preparação muito eficaz e adequada 

aos desafios profissionais.  

Eisner dá o exemplo de Paul Chellgren85, Director de uma grande empresa, que refere a 

importância das artes no mundo do trabalho: 

“(…) Os estudantes devem ter os fundamentos básicos. As bases da leitura. As bases da 

Matemática. As bases da Composição. Não são essas as ferramentas que realmente 

necessitam? Tudo o resto é a cereja em cima do bolo, certo? Errado. Os estudantes de hoje 

precisam de educação artística mais do que nunca. Sim, é verdade que eles precisam das bases. 

Mas actualmente existem dois conjuntos de princípios básicos. O primeiro – ler, escrever e 

matemática – é simplesmente o pré-requisito para o segundo conjunto, mais complexo, uma 
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colecção de ferramentas de maior exigência, mas igualmente necessárias para se poder 

trabalhar bem no mundo de hoje. 

Estes princípios incluem a capacidade de alocar recursos, de trabalhar eficazmente com os 

outros (em equipa), de encontrar, analisar e comunicar informações; para operar sistemas cada 

vez mais complexos, cujas partes aparentemente não se relacionam e, finalmente, para usar a 

tecnologia. As artes oferecem uma oportunidade única para ensinar estes princípios 

especializados, cada vez mais cruciais para a força de trabalho dos dias de hoje, mas 

principalmente para o futuro.  

A aprendizagem está no fazer, e as artes permitem aos alunos fazer. Nenhum outro meio 

educacional oferece o mesmo tipo de oportunidade. “ (CHELLGREN, 1996, p.12) 

 

O Processo do Desenho como Diálogo Visual  

O Diálogo Visual trata-se de um método desenvolvido pelo artista e consultor Julian Burton e 

tem como finalidade a comunicação, com recurso ao desenho, de estratégias e visões globais 

para as organizações86. Burton refere que o seu trabalho se resume a providenciar uma 

dimensão visual em reuniões e workshops de uma organização, oferecendo uma perspectiva 

gráfica nos assuntos de maior importância, antes, durante e depois destes encontros. Este 

consultor acrescenta que as suas principais competências são as seguintes: ouvir, sintetizar e 

visualizar conceitos; desenvolver símbolos visuais, metáforas e narrativas que estimulem a 

discussão construtiva acerca dos assuntos estratégicos mais complexos.  

De acordo com Burton, o seu trabalho pode: ajudar a capturar ideias, significados, 

preocupações nos assuntos expressos em reuniões, através da sua reflexão visual que funciona 

como um catalisador para futuras discussões; providenciar uma visão global da situação actual 

da empresa, ao expressar e transmitir num contexto simbólico os problemas mais complexos e 

intrincados; despertar a atenção de um grupo, de maneira a direccioná-lo para a rápida 

compreensão dos assuntos principais e a focar-se nos elementos mais relevantes; estruturar 

problemas de forma a facilitar a partilha e o senso comum, desenvolvendo perspectivas que 

permitem a criação de novas possibilidades durante as reuniões. 

Segundo a perspectiva de Burton, o processo de desenho de imagens melhora a comunicação 

da visão e da estratégia das empresas pois, uma organização é composta por um grande grupo 
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de pessoas que co-orientam as suas actividades em prol de um propósito comum e de um 

benefício mútuo. A co-orientação social é gerida, maioritariamente, através de símbolos 

verbais, falados e escritos. Desta forma, o sucesso de qualquer comunicação depende, não só 

do conteúdo e da qualidade da mensagem, mas, igualmente, da sensibilidade incutida na 

resposta. Na opinião do autor, o significado de uma mensagem está na sua clareza e no 

resultado de uma interpretação mútua, sendo que, esta só pode ser negociada mediante uma 

conversação.  

O problema, refere Burton, reside no facto de que, mesmo nas organizações bem sucedidas, 

devido ao aumento da pressão no cumprimento dos prazos e objectivos, é cada vez mais 

complicado para os líderes e gestores comunicarem uma visão estratégica para a empresa que, 

efectivamente, motive a força de trabalho. O autor acredita que a principal razão deste 

problema se prende com a quantidade significativa de comunicações formais que, pouco 

possibilitam a oportunidade para as pessoas responderem de forma honesta e não promovem 

conversas informais entre os colaboradores nas quais, normalmente, se discute o sentido do 

trabalho que realizam. Segundo o autor, este procedimento cria nos trabalhadores um 

sentimento de incerteza, confusão e stress quanto às necessidades, objectivos e conclusões, 

relativamente, às tarefas e deveres que devem desempenhar. A falta de clareza no significado 

da empresa está a tornar-se o grande desafio dos gestores, devido a maus resultados como a 

baixa moral, o descomprometimento e, consequente, fraca produtividade. 

A comunicação bem sucedida nas organizações de hoje é vital na oferta de um melhor serviço. 

É, também, a chave para despertar o empenho e criar a confiança necessária para melhorar a 

performance de uma empresa. A boa comunicação é fulcral no trabalho em equipa pois, liga as 

pessoas em prol da descoberta de objectivos comuns. No entanto, compreender como esta 

ligação acontece e é criada torna-se um dos maiores desafios dos líderes, actualmente.  

Para Burton, o Diálogo Visual trata-se de uma ferramenta de comunicação e liderança que 

suporta o processo da visão estratégica de uma forma, extremamente, criativa. Neste método, 

o autor recorre a imagens, metáforas e histórias como poderosos catalisadores para discutir as 

mudanças complexas que as organizações necessitam de negociar. A comunicação da 

estratégia e visão podem ser facilitadas através do uso de imagens que estimulam um diálogo 

construtivo e com significado. Segundo o autor, as imagens provocam novas conversas e 

interpretações, promovendo uma melhor compreensão que promove as relações no trabalho 

e, consequente, performance. 
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Burton considera que o âmago do Diálogo Visual é ajudar os líderes a visualizarem a “Big 

Picture” ou a imagem global do problema. Este processo funciona como uma ferramenta útil 

na explicação da visão à equipa para que esta se comprometa e envolva na sua evolução. O 

maior objectivo é sem dúvida a promoção de boas relações de comunicação nas organizações 

através da criação the Big Picture da história que o líder pretende contar. Desta forma, 

desenhar a “Big Picture, permite: 

 abordar uma série de temas estratégicos numa única história, ajudando a cruzar e a 

relacionar ideias complexas numa forma simples; 

 preparar as equipas para lidarem e ultrapassarem situações difíceis em conjunto; 

 despertar a atenção do grupo para os assuntos cruciais estimulando soluções criativas; 

 criar um espaço reflexivo, no qual se promove o diálogo honesto entre as pessoas; 

 despertar um lado mais emocional dos colaboradores, em prol da obtenção de 

resultados mais diversificados; 

 transformar-se num instrumento que promove uma aprendizagem constante; 

 passar uma mensagem de uma forma nova e dinâmica. 

 

A respeito das aplicações, Burton afirma que um dos principais usos deste método é o facto de 

ajudar as equipas a concordarem numa perspectiva comum. O processo começa por uma 

entrevista a uma equipa, na qual é feito um desenho que foca os principais aspectos da 

realidade da organização que ainda não foram discutidos abertamente. O desenho contém, na 

maioria das vezes, elementos de cariz humorístico, os quais permitem criar uma zona mais 

segura para tratar os temas mais controversos. 

Outra das aplicações do método, segundo Burton, é servir de ponte entre a equipa de 

desenvolvimento e a comunicação interna, ao orientar o diálogo para os restantes 

colaboradores, tendo sempre em conta, as estratégias e valores do líder.  

De acordo com o autor, este método desperta o poder dos sentidos visuais, permitindo formas 

de entendimento intuitivas e emocionais, em concordância com os meios mais racionais e 

lineares. Trata-se de um processo que valida a experiência e promove o debate. Através do uso 

de grandes imagens em pequenos grupos, torna-se possível focar a atenção nos desafios 

cruciais e desenhar os novos significados que emergem da discussão. Este processo serve de 

apoio ao desenvolvimento da equipa de liderança, por meio de uma mudança cultural e de 
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novos projectos de comunicação. Segundo Burton, as grandes pinturas coloridas das visões 

partilhadas levam a um entendimento honesto e produtivo. 

A respeito do processo de Diálogo Visual, Burton explica que o primeiro passo a dar trata-se da 

simplificação gráfica. Isto, porque à medida que as ideias e os comentários vão surgindo, as 

paredes da sala onde decorre o encontro enchem-se de desenhos que reflectem os conceitos 

de cada um e da equipa na sua totalidade. Desta forma, as pessoas podem verificar que o que 

disseram foi ouvido e anotado, através dos elementos gráficos torna-se mais simples focar a 

atenção nos assuntos que realmente importam retratados na imagem global. Esta abordagem 

enriquece o trabalho do grupo e acrescenta valor ao próprio encontro, sendo que, os 

resultados ficam sempre guardados como recordação da experiência.  

Na conclusão do seu artigo, Julian Burton descreve um caso particular que ocorreu durante 

uma conferência da empresa NHS, para a qual foi contactado como mediador. Esta 

conferência, com 600 convidados, tinha como propósito celebrar o sucesso do Plano de 

Modernização NHS. O seu trabalho era ouvir e traduzir por meio do desenho, os comentários e 

as opiniões dos líderes e colaboradores. No decorrer da conferência, tornou-se claro que os 

trabalhadores desconheciam o êxito do plano e tinham dificuldades em definir e reconhecer o 

sucesso da própria empresa. As razões apontadas estavam relacionadas com a necessidade de 

existir um sistema de feedback mais informal e pessoal pois, dessa maneira, conseguiriam 

compreender se o seu trabalho correspondia aos valores da organização. Desta forma, Burton 

conseguiu captar os interesses de todos os trabalhadores e esclarecer um problema grave de 

comunicação. 

 

Os seminários de Betty Edwards  

Da mesma forma que Burton, também, Betty Edwards recorre aos seus métodos como meio 

de aplicação e desenvolvimento de competências no meio profissional87. Edwards refere que a 

finalidade dos seus seminários nas organizações é, primeiramente, uma forma de transferência 

de conhecimentos e aprendizagens da área do Desenho para um tipo muito específico de 

problem solving ou de resolução criativa de problemas. Segundo a autora, um seminário típico 

organizado para os executivos de uma empresa tem a duração de três dias, dos quais o 

primeiro dia e meio é dedicado à aprendizagem das competências básicas do desenho e o 

restante tempo é aplicado na resolução de problemas através do desenho com recurso ao seu 
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método de Desenhos Análogos. Edwards refere que os grupos são formados, geralmente, por 

vinte e cinco pessoas e os problemas podem ser muito específicos como, por exemplo, do foro 

da química, ou ser mais abrangentes, tal como, perceber qual a relação da empresa com os 

seus clientes.  

Com o intuito de estimular, de forma orientada, as capacidades artísticas dos indivíduos que 

participam nestes seminários, Edwards realiza, no primeiro dia e meio, os exercícios previstos 

no seu livro The New Drawing on the Right Side of the Brain que reúne as cinco estratégias 

perceptivas do Desenho estruturadas por si. 

Na sequência destes, a autora introduz os exercícios relativos aos Desenhos Análogos descritos 

no seu livro Drawing on the Artist Within, para que os participantes possam experimentar a 

chamada “linguagem da linha”, segundo o conceito de Betty Edwards. O procedimento 

sugerido pela autora passa, em primeiro lugar, pelo desenho do problema e, depois, pela 

descoberta de possíveis soluções através dos desenhos expressivos; estes transformam-se 

num veículo de discussão e análise dentro do grupo de trabalho. A este respeito, Edwards 

refere que o seu papel durante estes debates é orientar, mas não liderar. Segundo a autora, os 

participantes nestes seminários usam os seguintes conceitos: dos limites (como fronteiras), 

dos espaços negativos (que em linguagem empresarial se diz espaços brancos ou vazios), das 

relações proporcionais (que se relacionam com a “perspectiva” do problema e as suas partes), 

da luz e sombra (como a extrapolação do conhecido para o, ainda, desconhecido), e a gestalt 

do problema (que está relacionada com as partes que encaixam ou não, entre si). 

De acordo com a autora, o segmento que diz respeito à resolução de problemas conclui-se 

com o desenho de um objecto, diferente para cada participante. Este objecto é escolhido 

estando de alguma maneira relacionado com o problema em questão. O exercício combina as 

competências perceptivas com a resolução de problemas, de forma a possibilitar o acesso ao 

modo-R, permitindo, assim, que o participante foque a sua atenção no problema, enquanto se 

concentra no desenho. No final, o grupo explora as diferentes visões encontradas durante 

todo o processo.  

Edwards refere que os resultados destes seminários são quase sempre surpreendentes e 

aponta os seguintes casos, como exemplo. A primeira situação mencionada ocorreu quando 

um grupo se reuniu para tentar resolver um problema de ordem química. Segundo a autora, 

depois de todos os participantes realizarem os desenhos análogos, saltou à vista que o 

problema se prendia com uma questão muito simples, que se expõe, de seguida. Aquele grupo 

de pessoas havia sido reunido, somente, para aquele projecto e as relações corriam tão bem 
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que estavam todos mais felizes por se encontrarem naquela situação, motivo pelo qual, 

inconscientemente, não tencionavam terminar rapidamente o projecto pois, aquando da sua 

conclusão cada um voltaria ao seu local habitual de trabalho. O problema resolveu-se com a 

sugestão de marcação de prazos para a finalização do projecto e a promessa do chefe 

executivo de que, a seu tempo, novos desafios os esperavam.  

O segundo caso referido por Edwards ocorreu durante um seminário sobre as relações 

estabelecidas com os clientes de determinada empresa. Os resultados dos desenhos realizados 

pelos participantes da acção mostravam-se consistentes e detalhados pois, a grande maioria 

representava a situação dos clientes como pontos dispersos num grande espaço vazio, sem 

relação com as partes correspondentes aos diferentes serviços oferecidos pela empresa. A 

surpresa ocorreu quando o grupo percebeu que o problema era o facto de os trabalhadores 

não comunicarem entre si e desconhecerem o trabalho dos colegas das outras áreas. Como 

prova dessa situação, o seminário havia sido a única vez na qual se tinham reunido todos na 

mesma sala. 

Edwards acredita que estes encontros potenciam o pensamento criativo e despoletam novas 

possibilidades de resposta aos problemas gerados no meio profissional. E, refere o seguinte: 

“(…) Eu só posso especular a razão pela qual este processo é tão eficaz a chegar à informação 

que, muitas vezes, é escondida ou ignorada pelo modo de linguagem do pensamento. Penso 

que, é possível que o sistema da linguagem (modo-L, na minha terminologia) considere o 

desenho – especialmente os desenhos análogos – como sem importância, até mesmo como, 

apenas, uma forma de doodling
88

. Talvez o que acontece é que o modo-L sai da tarefa e coloca 

a sua função de censura em espera. Aparentemente, o que uma pessoa sabe, mas não sabe a 

um nível verbal consciente, salta à vista nos desenhos. Os executivos tradicionais podem 

considerar esta informação como "leve", mas eu suspeito que estas reacções não verbais têm 

algum efeito sobre o sucesso final e o fracasso das empresas.” (EDWARDS, 2008, p. XVI) 

 

 

 

 

 

                                                           
88

 O termo doodling pode ser atribuído a uma forma de desenhar inadvertidamente, como, por 
exemplo, os rabiscos realizados quando um indivíduo se encontra distraído a falar ao telefone. 
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PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO VER PARA CRER 

Finalidade 

“Ver para Crer” é a expressão que dá nome à formação que foi pensada para todos os 

interessados em aprender a ver. O Desenho é o fio condutor que liga todas as partes deste 

projecto, desde da ideia falada, à sua planificação, ao sonho de ser posta em prática até à sua 

feliz execução. Saliente-se que não se ambiciona apresentar um novo método de desenho, 

mas simplesmente um curso que reúna diferentes métodos, aplicando abordagens inovadoras 

e que procure responder aos propósitos dos arte-educadores da actualidade, os quais foram 

estudados na primeira parte desta dissertação. O Ver Para Crer pretende ser um motor de 

criatividade e descoberta, um espaço de aprendizagens e troca de experiências, um local de 

reflexão sobre o universo pessoal e o mundo exterior, mas sobretudo um veículo que promova 

confiança e segurança nas competências de cada participante. 

Primeiramente, o Ver Para Crer foi concebido com o objectivo de ser uma formação indicada 

para profissionais de uma empresa ou instituição de qualquer área, no entanto, tornou-se 

clara a necessidade de estender o curso a toda a população interessada. O Programa Curricular 

foi pensado para todos os que não tiveram uma formação em artes e que, por isso mesmo, 

apresentam falhas ao nível da percepção visual e poder de observação e atenção. Não se trata 

de um programa elaborado no âmbito do ensino académico das Artes Visuais, mas sim no 

contexto de uma formação pedagógica, cujo objectivo de aprendizagem dos conteúdos é mais 

imediato, prático e com aplicação no campo profissional.  

A estrutura curricular está organizada em oito sessões ou módulos de três horas cada, que 

foram realizados ao longo de um mês. O programa apresenta propósitos e orientações 

diferentes, para que haja uma aprendizagem em grupo enquanto equipa de trabalho e 

individual. Atendendo a que o público-alvo engloba trabalhadores de diferentes áreas, o curso 

apresenta a duração total de vinte e quatro horas a decorrer em horário pós-laboral. A 

experiência teve lugar na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e contou com a 

participação de 69 pessoas, repartidas por diferentes turmas durante as três edições 

realizadas. 
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Módulos e Objectivos do Programa 

 

O programa da Formação Ver Para Crer tem como base a teoria dos autores estudados na 

primeira parte desta dissertação e de outros criadores aos quais é feita referência neste 

capítulo, aquando da explanação das sessões e respectivos exercícios. O quadro seguinte 

resume a estrutura definida para este curso. 

 

 

 

 

Este estudo pretende ser uma investigação coerente com as noções estabelecidas para o 

programa, que têm como propósito gerar um novo paradigma de visão e leitura da realidade. 

Os títulos e conteúdos curriculares estão pensados segundo uma abordagem mais humana e 

Fig. 8 Quadro de Referências da Formação Ver Para Crer. 
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directa com o intuito de atrair o interesse de um maior número de pessoas. No seguimento 

deste capítulo procede-se à explicação dos conceitos acima referidos, tendo em conta as 

sessões/módulos que compõem a formação. 

 

 

Eu vejo.  

Primeira Sessão 

“Para ver claramente, basta mudar a direcção do olhar.”Antoine de Saint-Exupéry 

Tudo começa com uma ideia, e o que é uma ideia senão a visão de algo novo a acontecer? O 

que é visto pela primeira vez na história da vida ganha um simbolismo particular e fica 

guardado na memória, até que uma nova imagem venha retirar o protagonismo da anterior. 

Ver o oceano pela primeira vez, assistir a um parto ou ver um grande amor partir são 

momentos que ficam retidos na memória visual com uma força substancialmente superior a 

qualquer outro acontecimento recorrente do dia-a-dia. Ainda que, outras emoções exerçam 

uma forte influência, o título de rainha dos sentidos não podia ser mais adequado à visão. 

Susanne Langer 89defende que o sistema nervoso central é o órgão da mente, os sentidos são 

as suas terminações, ou seja, a actividade dos sentidos é mental, não só quando a informação 

alcança o cérebro mas em todas as suas conexões e influências que começam no meio 

exterior. A sensibilidade é o ponto de partida para a consciência. A capacidade de experienciar 

as qualidades do meio deve-se, primeiramente, ao sistema nervoso central do corpo humano. 

De acordo com a autora, ver é um processo de formulação. A desconstrução ou compreensão 

do mundo visível começa nos olhos pois é através deles que se recebe cerca de 83% dessas 

mensagens. A actual comunidade científica e os novos estudos desenvolvidos pela 

neurociência apresentam dados inéditos relativamente aos estímulos cerebrais, verifica-se 

que, dos cinco sentidos, o indivíduo recebe a seguinte percentagem de informação: boca 

(sabor) 1%; pele (tacto) 1,5%; nariz (olfacto) 3,5%; ouvidos (audição) 11%; olhos (visão) 83%.90. 

A este respeito, Nelson Goodman refere o seguinte, “o que uma pessoa pode distinguir num 

dado momento a olho nu depende não apenas da acuidade visual congénita, mas também da 

prática e da formação. 

A primeira sessão tem uma importância fundamental no desenrolar de toda a formação, não 

só por se tratar da apresentação dos intervenientes, do programa, dos objectivos propostos e 
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 In Philosophy in a New Key (Cambridge, 1979, p.84). 
90

 In Ensinar/Aprender História (Lisboa, 1990). 



75 
 

dos materiais necessários, mas principalmente por ser a sessão dedicada ao pensamento sobre 

o olhar. Reclama-se a necessidade de compreensão e consciencialização do poder da visão, 

como uma das ferramentas essenciais na percepção do mundo exterior e do sentir. Esta aula 

desencadeia a necessidade de se procurarem novas direcções, outros caminhos, com 

respostas mais adequadas às questões relacionadas com a percepção humana.  

Eu vejo – É o título que dá início ao curso Ver para Crer na primeira sessão. E Espelho Meu 

trata-se da forma materializada desse lema. Este “espelho” consiste numa moldura de 

enquadramento feita em cartão no formato A5, na qual foi recortado um rectângulo com as 

mesmas proporções (ou seja, equivalente a uma folha A4). Por baixo desta janela aberta, está 

escrita a seguinte frase - Espelho Meu, eu sou o que escolho ver, como se verifica na figura 9. 

Este objecto tem uma dupla função, para além de servir para orientar e seleccionar a paisagem 

ou objectos a desenhar, simboliza, também, um compromisso de empenho por parte dos 

formandos ao longo do curso.  

                            

 

 

Ao personalizarem a sua moldura com um desenho, estão também a assinar o contrato que os 

levará nesta viagem à descoberta da percepção visual e a comprometer-se fazer todos os 

esforços para aprenderem a “ver o mundo com outros olhos”. Aquilo que escolherão observar 

e enquadrar na janela, a forma como o irão fazer e os detalhes em que vão incidir, caracteriza 

a sua personalidade. Cada um de nós é aquilo que escolhe ver.91  

                                                           
91

 Trata-se de uma das frases que compõem o folheto de apresentação do curso. 

Fig. 9 Espelho Meu moldura de enquadramento oferecida na primeira sessão do curso. 
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Depois da partida é dada a oportunidade aos formandos de se questionarem acerca das suas 

competências ao nível do desenho, ao que a grande maioria responde, muito timidamente, 

que não sabe desenhar. É então lançado o seguinte desafio, pedindo que representem em 

apenas trinta segundos a cadeira que serve de modelo no fundo da sala. Este exercício tem o 

propósito de criar um clima de tensão inicial e desmistificar a ideia de que existem pessoas 

mais dotadas para o desenho do que outras. Ao provar-se que todos foram capazes de 

representar a cadeira com os meios que tinham à disposição, pôde-se afirmar que estavam 

habilitados a aprender a desenhar. Desta forma, afirma, Ruskin92, na sua obra The Elements of 

Drawing que “nunca conhecera ninguém completamente incapaz de aprender a desenhar”.  

Dado que se trata da primeira sessão, é essencial para cada um dos participantes ficar a 

conhecer os seus colegas de formação. No caso particular do monitor é de extrema 

importância saber quais as capacidades técnicas de cada formando. Tu és é o nome do 

exercício proposto, adequado a este contexto, que consiste num breve diálogo a pares, 

seguido de uma curta apresentação oral do colega de equipa e, finalizado pelo desenho de 

retrato do mesmo. O desenho de retrato é para muitos autores uma forma de revelar a 

verdadeira identidade de uma pessoa. De acordo com Artur Ramos93, a identidade existe na 

“duração da sua presença” como desenho. O exercício proposto tem a duração de quarenta 

minutos, o desenho é realizado numa folha de papel cavalinho A3, utilizando material riscador 

à escolha do formando. Este exercício tem a particularidade de ser repetido na penúltima 

sessão do curso, de forma a que se faça a comparação com a primeira resposta dada nesta 

primeira sessão. Ou seja, o período de tempo que decorre entre o primeiro e o segundo 

retrato, equivale à duração quase total da formação, o que permite auferir se existiu uma 

evolução no domínio das ferramentas e das técnicas adquiridas durante o workshop. 

O Desenho Invertido94 de Betty Edwards trata-se de um exercício, que consiste na cópia exacta 

de um desenho invertido para uma folha A4, com recurso a um lápis bem afiado. Neste caso, 

especificamente, foi seguida a sugestão da autora e o desenho escolhido para a realização 

deste exercício trata-se do Retrato de Leon Bakst, de Pablo Picasso95. Esta acção tem a duração 

aproximada de 40 minutos, tendo como propósito a cópia fiel das linhas que completam o 

desenho cuja fotocópia se apresenta invertida, colocada de cabeça para baixo. Tendo como 
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 In The Elements of Drawing-1957 (New York, 1971). 
93

 Artur Ramos é Professor de Desenho da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e autor 
da obra Retrato, o Desenho da Presença, na qual apresenta um estudo aprofundado acerca da História 
do desenho de retrato partindo da análise das técnicas à desconstrução da fisionomia do rosto humano. 
94

 In The New Drawing on the Right Side of the Brain (London, 2008, p.57 a 59). Exercício ao qual foi feita 
referência no quarto capítulo da primeira parte desta dissertação. 
95

 Consultar página 50 desta dissertação, figura 4. 
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base a teoria da lateralidade de Betty Edwards96, este exercício provoca o afastamento das 

funções analíticas do modo-L, abrindo espaço à influência do hemisfério direito do cérebro 

humano, o que resulta num alívio da tensão por parte do formando durante a actividade. A 

finalidade desta prática prende-se, sobretudo, com a necessidade de potenciar a confiança dos 

formandos nas suas capacidades cognitivas, de maneira a que sejam surpreendidos com bons 

resultados logo na primeira sessão.  

Seguidamente, apresenta-se o conjunto de exercícios Eu sou, que tem como base os desenhos 

análogos de Betty Edwards descritos no quarto capítulo desta dissertação. Estas acções 

possibilitam um pensamento mais introspectivo, e mediante isso apresentam resultados mais 

genuínos e expressivos, não têm preocupações de carácter técnico ou formal, nem se prendem 

com juízos de valor estético. Considera-se que estes exercícios potenciam um relaxamento 

profundo adequado para o final da primeira sessão, pois permitem uma auto-análise 

emocional através da experimentação dos inúmeros materiais disponíveis. 

O primeiro exercício trata-se da representação de oito sensações diferentes, numa folha A4 

dobrada ao meio três vezes, de forma a que daí resultem oito espaços iguais. Pede-se aos 

formandos que sem recorrerem ao desenho de formas figurativas ou símbolos, expressem por 

meio de pontos, linhas e manchas os seguintes estados emocionais (raiva ou fúria, alegria, paz, 

depressão, energia, doença) e dois últimos sentimentos à escolha de cada formando. O que se 

pretende provar com este exercício é a existência de uma linguagem visual presente em todos 

os indivíduos, moldada por concepções intuitivas desconhecidas ao nível consciente. 

Na sequência do exercício anterior e utilizando as mesmas regras e ferramentas disponíveis, o 

formando deve ser capaz de representar duas tarefas que execute com regularidade no seu 

local de trabalho. Ou seja, tendo em conta a sua actividade profissional e recorrendo também 

aos meios técnicos de que dispõe naquele ambiente, pretende-se que o formando consiga 

retratar tanto uma tarefa que o desagrade fazer, como também uma tarefa que lhe dê prazer 

realizar. Desta acção resulta a apropriação do espaço de trabalho e um grande envolvimento 

pessoal na actividade que desempenha. Depois de terminados os desenhos, todos os 

formandos oferecem a sua contribuição no debate final, cujo objectivo é a análise e exposição 

dos resultados. A explicação oral dos motivos, bem como das escolhas gráficas do trabalho de 

cada um, tem como finalidade o confronto sensorial e a coesão do grupo, enquanto equipa de 

trabalho. Desta forma, levantam-se questões relacionadas com o sistema ou modus operandi 
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 Teoria já estudada nos capítulos anteriores desta dissertação.  
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da empresa e como tudo isto pode afectar o desempenho profissional de todos os 

colaboradores.  

Mãos à obra  

Segunda Sessão 

“Pensa devagar e obra depressa” 

A segunda sessão do curso Ver para Crer inicia-se com o Jogo Mãos à obra, baseado num 

outro jogo bastante conhecido – o Pictionary que foi criado por Robert Angel em 1985, e tem 

como objectivo adivinhar palavras ou frases através dos desenhos realizados pelo colega de 

equipa. Recriou-se este jogo introduzindo uma pequena alteração nas regras, assim, a 

diferença consiste, no facto de que todos os elementos da equipa devem pousar as mãos 

sobre a mão do elemento desenhador, obrigando-o assim a um esforço adicional e a um 

trabalho de equipa mais coeso. Este exercício foi concebido com o intuito de proporcionar um 

ambiente lúdico favorável ao pensamento e à representação rápida de conceitos, bem como a 

libertação da mão para os exercícios seguintes. O jogo está pensado para ser jogado no 

mínimo com dois grupos, de três a quatro jogadores cada. Antes de ser explicado aos 

formandos qual o desafio que vão disputar, pede-se a todos que escrevam em dois papeis 

dobrados duas palavras relacionadas com a sua área profissional. Estas podem ser nomes de 

objectos, actividades, conceitos ou verbos. Depois de recolhidas todas as palavras, uma delas é 

retirada à sorte em cada ronda. As regras do jogo são simples, os elementos do grupo colocam 

por ordem as mãos que utilizam para desenhar. O primeiro elemento pega no lápis e numa 

folha, o segundo coloca a sua mão por cima da mão do primeiro, o terceiro coloca a sua mão 

por cima da mão do segundo e, assim, sucessivamente. O desenhador, elemento do grupo que 

possui o lápis, deve ouvir a palavra secreta e ficar a aguardar o início da partida. Depois de a 

palavra ter sido trocada com todos os desenhadores das equipas, o desafio começa ao sinal do 

formador e todos os desenhadores começam a desenhar, tentando representar de forma 

rápida e eficaz a palavra que lhes foi atribuída. Os apoios, isto é os restantes elementos do 

grupo que apoiam a mão por cima da mão do desenhador, devem tentar adivinhar a mesma. 

Vence a ronda e ganha um ponto a equipa que conseguir adivinhar primeiro a palavra secreta. 

Na ronda seguinte, o desenhador passa o lápis ao apoio que tem a mão por cima da dele. Este 

passa a ser o novo desenhador da ronda e, assim, sucessivamente, até todos os formandos 

terem tido a possibilidade de serem desenhadores. Vence a equipa que obtiver mais pontos. 
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O conjunto de exercícios que dá seguimento à segunda sessão, também intitulado de Mãos à 

obra, tem como suporte os exercícios de Betty Edwards, baseados no método natural de 

Kimon Nicolaides, aos quais já foi feita referência no quarto capítulo desta dissertação.  

Dá-se início a esta sequência através da realização de cinco Desenhos rápidos de 30 segundos, 

cujo modelo deve ser a mão que não é usada para desenhar,colocando-a nas mais diversas 

poses. O objectivo desta prática consiste no treino e libertação da mão para os exercícios 

seguintes. 

Desenho de Contorno Cego é o nome de um dos exercícios mais conhecidos de Nicolaides, 

adoptado por Betty Edwards com o propósito de facultar o acesso ao hemisfério direito do 

cérebro, como via para a exploração de um grafismo mais natural e genuíno. O exercício 

consiste no desenho demorado do contorno da mão que não é usada habitualmente. O lápis 

deve acompanhar o olhar, sem se adiantar, sem se apressar, como se este tocasse os limites 

do modelo. Este exercício deve ser realizado sem nunca se fixar o olhar na folha de papel e 

tem uma duração de vinte minutos, aproximadamente. De seguida, os formandos devem 

repetir o exercício anterior, mas desta vez o modelo a representar cinge-se, somente, ao 

conjunto de rugas internas da mão. 

O exercício seguinte trata-se do Desenho dos Espaços Negativos da Mão, sendo, este também 

baseado nos estudos de Betty Edwards. Primeiramente, distribui-se uma folha A4 pelos 

formandos, esta apresenta um quadrado central cuja intenção é a colocação da mão-modelo 

por cima do mesmo. O quadrado servirá de enquadramento na visualização dos espaços que 

sobram à volta da mão e, dentro dos limites que definem o quadrado. As formas triangulares e 

curvas resultantes dessas zonas que sobram são o conteúdo que se pretende que seja 

analisado e desenhado pelos formandos numa outra folha. Ou seja, a finalidade do exercício é 

a percepção das relações entre os espaços resultantes e não o desenho da mão em si. Isto tem 

como propósito a desconstrução da informação por meio da análise espacial e perceptiva do 

modo-R. Isto porque o que acontece habitualmente é olhar-se para a presença que os objectos 

ocupam no espaço, ou seja, olhar para as coisas em si e não para o espaço que as envolve. A 

consequência desta disposição é um aumento significativo da concentração, atenção e 

compreensão dos detalhes e formas que se querem ver resolvidas. Explicado por outras 

palavras é colocar um problema em perspectiva, resolvendo-o com outros dados. O exercício 

tem uma duração de vinte a trinta minutos. 

Na sequência do exercício anterior é proposto aos formandos uma nova resposta ao mesmo 

problema, mas desta vez com o auxílio da restante informação, para que o resultado seja um 



80 
 

desenho de linha completo. Assim sendo, o formando deve ser capaz de representar os 

espaços negativos e as relações de proporção destes, com os espaços positivos que dizem 

respeito às linhas internas da mão. A composição deste desenho processa-se do exterior para 

o interior, também, dentro dos limites do quadrado e com a duração de vinte a trinta minutos. 

O terceiro e último exercício deste conjunto pretende ser uma revelação das experiências 

anteriores, que prove uma evolução no conhecimento do modelo a representar. Ainda com o 

auxílio do quadrado, o formando deve ser capaz de realizar um desenho completo da mão, 

demorado e modelado com as sombras adequadas. Depois de resolvida a parte da composição 

formal e da definição das linhas da mão, toda a atenção deve ser dedicada aos pontos de luz e 

sombra da mesma, tendo em conta que, o propósito deste exercício é, essencialmente, a 

representação correcta do claro-escuro. Este exercício deve demorar cerca de quarenta a 

cinquenta minutos. 

 

Obra-prima 

Terceira sessão 

"A obra-prima é uma variedade do milagre." Victor Hugo  

Intitulada como Obra-prima é a terceira sessão que integra uma visita a um museu de arte 

contemporânea ou galeria de arte, sendo que a escolha da instituição é planeada sempre no 

início do curso, tendo em conta a oferta disponível na área geográfica onde decorre a 

formação. Os conjuntos de exercícios programados para esta aula têm, como pressuposto, a 

análise de duas obras de desenho à escolha do formando, dentro da selecção proposta pelo 

monitor. Procede-se tal como, Abigail Housen97 avalia a interpretação de um indivíduo acerca 

de uma obra-de-arte para definir a escala do seu progresso estético, também, Elliot Eisner98 

considera que encontrar significado na leitura de uma obra produz uma experiência qualitativa 

de vida. Michael Parsons99 vai mais longe e propõe um modelo para o ensino artístico assente 

na discussão crítica destas obras. 

Desta forma no primeiro exercício é realizada a observação e interpretação escrita da obra 

escolhida por cada formando, o que se pretende com esta análise é mais do que um resumo 

das principais características técnicas da obra e do seu contexto. Este estudo trata-se, 
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também, de um apontamento das sensações que a obra transmite e os possíveis propósitos do 

autor. É pedido aos formandos que expressem por meio de palavras o que sentem ao 

observarem a obra em questão.  

O exercício subsequente consiste no desenho de um detalhe ou pormenor dessa obra. 

Pretende-se a concretização de uma reprodução do estilo do autor, baseada na análise do 

traço, da mancha, da pressão do material sobre o suporte e da adequação do que está a ser 

observado para o papel.  

A terceira acção consiste na interpretação das sensações e dos conceitos discriminados no 

texto. Tendo como fundamento os desenhos análogos de Betty Edwards, pretende-se que esta 

representação resulte de uma leitura subjectiva da obra. 

Finaliza-se esta sequência de exercícios, ao propor a todos os formandos a apresentação do 

seu trabalho individual, cuja interpretação permanece aberta à discussão efectuada pelo 

grupo. Quando comparados os resultados, os formandos devem ser capazes de distinguir e 

enumerar as principais semelhanças e diferenças nos trabalhos dos colegas. Os principais 

objectivos para esta sessão enquadram-se nos seguintes aspectos: a entrega por parte dos 

formandos à contemplação de uma obra, o desenvolvimento de conceitos nos assuntos da 

arte e a experimentação de diferentes materiais e técnicas. O exercício completo tem a 

duração total de oitenta minutos. 

Como conclusão da terceira sessão, propõe-se um exercício de desenho rápido de figura 

humana, que começa com sequências de tempo de trinta segundos cada desenho, passando 

para um minuto, até terminar num desenho mais completo de cinco minutos, utilizando os 

colegas e outros visitantes do museu como modelos.  

 

O Todo-poderoso 

Quarta sessão 

"A+B" não é simplesmente "(A+B)", mas sim um terceiro elemento "C", que possui 

características próprias" Christian von Ehrenfels - Teoria Gestalt 

Estou aqui e agora é um exercício de percepção global, pensado por Robert Mckim100, cujo 

objectivo consiste na audição atenta e criteriosa da realidade envolvente. O autor de 
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Experiences in Visual Thinking considera que existem três requisitos universais que permitem 

gerar um tipo de pensamento criativo. A primeira condição trata-se do sentimento de desafio 

perante uma situação que o indivíduo pretende ver alterada. A segunda condição está 

directamente relacionada com o processamento da informação, a qual necessita de estar 

correcta para que haja uma acção produtiva. A terceira e mais importante condição, segundo o 

autor, é a flexibilidade. A sua obra tem como objectivo divulgar uma série de exercícios que 

promovam um tipo de pensamento flexível. McKim considera que um indivíduo com estas 

características pode ser flexível na sua forma de pensar da seguinte maneira: ao aceder aos 

níveis do consciente e do subconsciente; ao praticar uma grande variedade de operações 

mentais; e ao utilizar veículos do pensamento como a linguagem, por exemplo. Relativamente 

ao primeiro modo, o autor refere que é necessário estar atento e tirar partido das mensagens 

do subconsciente, no sentido em que o indivíduo deve ser capaz de criar situações que 

permitam aceder aos diferentes níveis da consciência. A respeito do segundo modo, McKim 

refere-se à prática de operações mentais como a análise, a síntese e a dedução. Segundo o 

autor, as operações são formas de acção do pensamento, contrariamente aos seus veículos 

que se definem como o meio pelo qual estas acções são representadas ao nível da consciência.  

Desta forma, para a realização do exercício Estou aqui e agora, é pedido aos formandos que 

fechem os olhos e que prestem atenção a todos os sons que consigam captar a partir daquele 

momento. Ou seja, o formando deve ser capaz de identificar e descrever todos os ruídos que 

ouviu durante o tempo em que decorreu o exercício e associá-los a objectos ou a situações de 

forma discriminada. A duração total deste exercício é de cinco minutos e tem o propósito de 

relaxar os músculos e melhorar a atenção e concentração do cérebro, como preparação para 

os restantes exercícios da sessão. 

O conjunto de exercícios que se segue, com o nome de O Todo e as Partes tem como 

propósito a reprodução de um conjunto de objectos e do seu espaço envolvente. Este 

conjunto é, também, baseado no exercício dos Espaços Negativos de Betty Edwards101 e no 

método de desenho pelo modelo sólido102 adoptado por Pestalozzi e pelos Professores da 

Bauhaus. Ao partir da análise dos espaços negativos de uma cadeira, os formandos seguem 

para a representação do claro-escuro de um panejamento e finalizam com o estudo de 

modelação de uma natureza-morta. Inicialmente, pretende-se que exista uma grande 

dedicação à observação e conhecimento dos objectos escolhidos. Neste período, durante o 

qual se recomenda o recurso ao lápis como auxiliar de medição, assim como, a utilização do 
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Espelho meu (moldura entregue na primeira sessão) como dispositivo de enquadramento e 

selecção do tema.  

De uma forma geral, os exercícios deste grupo seguem a seguinte sequência: o primeiro 

desenho trata-se da representação a grafite dos espaços negativos de uma cadeira com um 

panejamento, depois preenchidos a tinta-da-china, para que o resultado fique bem visível. O 

tempo de duração do exercício decorre entre os vinte e os trinta minutos; o segundo e terceiro 

desenhos resultam de estudos de luz e sombra do panejamento, realizados a tinta-da-china e 

carvão, também com uma duração aproximada de vinte a trinta minutos cada; o quarto e 

seguintes exercícios traduzem-se em diferentes representações de vários conjuntos de 

objectos dispostos pelas mesas da sala. Estes conjuntos incluem caixas de dimensões variadas, 

panos, alhos, copos e frascos. Atendendo a que não existem limites de tempo ou 

especificações técnicas, os formandos têm liberdade de escolha sobre os materiais riscadores 

e a possibilidade de experimentarem outros estilos de linha e mancha, tais como o 

crosshatching, o hatching e o stipling103. 

Os Círculos é mais um exercício lúdico, atribuído a Robert McKim104, pensado para esta sessão 

de modo a proporcionar uma pausa durante o desenho de observação. Uma folha A4 com 24 

círculos é entregue aos formandos com o objectivo de transformá-los em diferentes objectos. 

Partindo da forma circular, e usando-a para compor um novo objecto. Como por exemplo, um 

sol representado através de raios que partiram da circunferência. O exercício tem a duração de 

dois minutos e pretende fomentar o raciocínio rápido. Vence o desafio quem for capaz de 

preencher o maior número de círculos. 

 

Ver o mundo com outros olhos 

Quinta sessão 

“Todas as pessoas tomam os limites do seu próprio campo de visão, pelos limites do mundo.” 

Arthur Schopenhauer 

 

Na quinta sessão sai-se à rua para ver o mundo com outros olhos. Uma espreitadela, mais 

curiosa, pode levar à escolha do elemento da paisagem que melhor traduz essa sensação. A 

presença que reclama o olhar de um transeunte apressado pode, rapidamente, transformar-se 
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numa aguarela colorida de um conto qualquer. Dedicada aos sentidos, ao conhecimento de si 

e do mundo exterior, esta sessão aborda várias temáticas que vão desde a paisagem, à 

interpretação de formas abstractas até ao uso da sinestesia como resposta criativa no 

desenho. Tal como Gordon Cullen105, esta sessão inicia-se com um passeio pelo mundo 

da “paisagem urbana”. Na sua obra, Cullen enumera as quatro possíveis reacções do 

indivíduo106 ao meio ambiente, através das seguintes afirmações: 

“(…) 1. Eu estou Aqui, estou neste quarto, agora. Consciência do espaço. 2. Eles estão Ali. 

Aquele edifício é encantador ou feio. Consciência de temperamentos e carácter. 3. Eu 

compreendo comportamentos. Andamos numa teia de perspectivas que se abrem à nossa 

frente e se fecham nas nossas costas; há uma estrutura temporal.4. Eu organizo. Posso 

manipular Espaços e Temperamentos, conhecendo os seus comportamentos, para produzir a 

residência humana. Tudo muito bem e muito bonito. Mas o que se passa se simplesmente 

afastarmos tudo isto, e nos propusermos começar a desenhar?” (CULLEN, 1983) 

O autor defende a necessidade de se projectar o urbanismo e a arquitectura segundo 

os mesmos princípios do desenho e da percepção visual. E, para isso propõe um 

modelo de revisão do espaço urbano assente no conceito de Visão Serial. Esta visão 

consiste na “sucessão de surpresas ou revelações” que o transeunte experiencia ao 

atravessar uma cidade, por exemplo. Segundo o autor, a visão e o meio-ambiente têm 

o poder de invocar reminiscências e suscitar reacções emocionais, através de um 

processo que tem em conta três aspectos: a óptica, o local e o conteúdo. De acordo 

com o autor, a óptica está relacionada com a Visão Serial do transeunte, a qual integra 

a imagem existente e a imagem emergente, a trabalharem em função de uma unidade 

global e coerente, com o objectivo de criar a partir da “realidade inerte uma situação 

intensamente emotiva”. A influência do local diz respeito às reacções emocionais 

obtidas pelo transeunte de acordo com o espaço onde este se encontra. Por exemplo, 

a sensação de se estar no topo de um prédio é totalmente diferente do sentimento de 

se situar dentro de um túnel. No que concerne ao conteúdo, este relaciona-se com o 

meio através da constituição da própria cidade. Ou seja, depende das suas 
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características, como “a cor, a textura, a escala, o estilo, a natureza, a personalidade e 

tudo o que a individualiza”107. 

O primeiro exercício da quinta sessão promove a descoberta ao longo de uma viagem 

lotada de informação. Os motivos mais importantes a observar não são, somente, as 

ruas, os edifícios, as pessoas ou as plantas, mas sim a captação da vida que une tudo 

isso. Ao abraçar a actividade proposta pela comunidade de UrbanSketchers108, sugere-

se a utilização do diário gráfico ou caderno de campo como suporte para o desenho no 

exterior. Contudo, um dos principais objectivos deste exercício é potenciar o poder de 

observação da realidade e desenvolver esboços rápidos que captem a essência dos 

motivos a representar. Com uma duração estimada de sessenta minutos, este exercício 

decorre num cenário que propicia a introdução dos métodos básicos da técnica de 

aguarela. 

E, porque se diz, em termos populares, que “quem procura sempre encontra”, eu procuro é o 

nome dado ao segundo exercício desta sessão. Este decorre, também, no exterior e tem como 

finalidade encontrar formas que lembrem expressões faciais (ou não) e letras do alfabeto, nos 

objectos e na paisagem circundante. A fotografia é o meio escolhido para registar estas formas 

durante os sessenta minutos dispensados para esta actividade.  

Eu sinto é o nome atribuído ao último exercício desta sessão, durante a qual se sugere um 

método de desenho pouco comum, baseado nas experiências de Robert McKim109. O propósito 

deste exercício consiste no desenho, através do tacto, de objectos que se encontram 

escondidos dentro de sacos, sem recorrer à visão. Pode-se afirmar que o toque é uma forma 

de visão pois, segundo John Berger110, tocar num objecto é situar-se perante o mesmo. O 

mesmo autor sugere o seguinte, na sua obra Modos de Ver: “feche os olhos, mova-se ao redor 

do aposento e verifique como a faculdade do toque se trata de uma forma estática, limitada, 

de visão.” O formando, à medida que vai tacteando o objecto, vai descobrindo as suas 
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particularidades, até que se sinta capaz de o retratar numa folha ao lado. Este exercício tem a 

duração de sessenta minutos.  

 

Com olhos de ver. 

Sexta sessão 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.” José Saramago 

Tal como o título indica, a sexta sessão é dedicada à observação atenta e criteriosa de uma 

imagem. Esta análise exaustiva, tanto pode resultar num conhecimento profundo da sua 

composição formal e estética, como possibilitar a conjectura de inúmeras hipóteses acerca do 

seu significado. O Diabo mora nos detalhes é o nome atribuído ao exercício para esta sessão, 

o qual se divide em duas partes distintas. A primeira parte tem como referência o exercício 

microdidáctica da montagem111 apresentado por Giacomantonio na sua obra Meios 

Audiovisuais. Refere o autor que, o objectivo desta prática é desenvolver competências ao 

nível da análise e selecção de imagens e possibilitar respostas mais criativas durante o 

processo de criação. Desta forma, a primeira fase de O Diabo mora nos detalhes tem como 

finalidade a criação de uma narrativa visual com base numa imagem à escolha do formando, 

entre as várias opções oferecidas pelo monitor. Estas opções são pormenores, previamente 

recortados, de uma imagem de maior escala e bastante detalhada, que deve ser 

representativa de um objecto concreto da realidade visível. No caso específico desta formação, 

a imagem utilizada tratou-se de um desenho realista de um tigre de Bengala. Esta fotocópia 

foi, previamente, cortada em 16 partes iguais, de modo a que os formandos não tivessem 

acesso ao seu conteúdo total. Desta maneira, eles não são influenciados pelo seu significado 

real, o que possibilita uma maior abstracção na construção do conceito. Assim sendo, neste 

exercício, o formando deverá ser capaz de criar uma sequência visual, representada noutros 

três rectângulos do mesmo formato desenhados numa folha A3. Resumindo, pretende-se a 

construção de uma história não figurativa baseada na informação e conteúdo imagético do 

rectângulo escolhido. Neste exercício, é preferencial a apresentação de um maior número de 

respostas para o mesmo problema, em vez da realização de um único desenho, desta forma, 

torna-se possível verificar se existiu uma evolução ao nível do conceito. 

A segunda parte deste exercício tem como base o método da cópia, frequentemente utilizado 

na área da ilustração científica e pretende servir de introdução à técnica de scratchboard. 
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Scratchboard ou scraperboard 112 surgiu em Inglaterra e França no século XIX e trata-se de uma 

técnica na qual os desenhos são feitos por gravação, com recurso a facas afiadas ou bisturis, 

numa fina camada de argila branca revestida com tinta-da-china, geralmente de cor preta. Este 

método popularizou-se na imprensa por permitir imagens de melhor qualidade na reprodução 

a uma cor. Desde a década de trinta que esta técnica passou a ser muito utilizado na ilustração 

científica e médica. No que concerne ao exercício, pretende-se que seja executada a cópia 

exacta do rectângulo escolhido para uma placa de scratchboard do mesmo tamanho. Desta 

forma, deve ser realizado um desenho de linha rigoroso, cujo objectivo é aumentar o grau de 

concentração e atenção aos detalhes. Será necessário utilizar uma placa de scratchboard, 

previamente cortada em 16 rectângulos iguais aos do exercício anterior, assim como o recurso 

à primeira imagem escolhida. Cada formando deverá conseguir representar, o mais fielmente 

possível, o rectângulo que seleccionou para a história. O exercício tem como finalidade fazer 

com que os formandos sintam a dificuldade e ao mesmo tempo a exactidão da tinta-da-china e 

do bisturi, ferramentas que requerem um manejamento cuidado e ponderado. Tendo em 

conta que se trata de uma técnica muito utilizada em Ilustração Científica, é dispensada parte 

da sessão para a apresentação de originais desta e outras técnicas do meio. Finalmente, 

terminamos o exercício com a colocação das placas por ordem, até que estas formem o puzzle 

da imagem inicial. Acreditamos que se trata de um exercício de elevado cariz motivacional, 

pois os resultados surgem na hora e propiciam uma inesperada satisfação colectiva por parte 

de todo o grupo de trabalho. 

 

Proporções do ver 

Sétima sessão 

"Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura..."  

Alberto Caeiro - Fernando Pessoa 

Esta sessão é dedicada ao estudo e compreensão das relações de proporção do corpo humano, 

e especificamente do rosto, assim como à aprendizagem do uso de auxiliares de medição 

durante a construção de um desenho à vista. O lápis, primeiro exercício proposto, consiste 

muito simplesmente na anotação do maior número de possíveis utilizações de um lápis, esta 

acção serve de mote à introdução do mesmo como ferramenta de medição. Com a duração de 
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dois minutos, este exercício tem o intuito de fomentar o raciocínio rápido e a construção 

criativa de hipóteses.  

O método auxiliar de medição é explicado durante uma sequência de desenhos rápidos do 

corpo humano, cujos modelos são os próprios formandos, posando rotativamente entre si. As 

poses devem durar entre dois a dez minutos cada e serem sempre variadas. O exercício que se 

segue, Tu és, trata-se da repetição do retrato realizado na primeira sessão, antecedido por 

uma breve exposição das proporções e simetrias de um rosto padrão. Tais informações não 

são dadas com o intuito de se transformarem num guia inflexível do desenho. Pretende-se sim, 

que funcionem como um alerta, uma chamada de atenção para as relações que se podem 

encontrar em cada rosto.   

 

Bico-de-obra 

Oitava sessão 

“Conhecer não é demonstrar nem explicar, é aceder à visão.” Antoine de Saint-Exupéry 

Finalmente, a oitava sessão encerra o curso Ver para Crer com o desafio Bico-de-obra, que 

tem como objectivo primordial a análise e interpretação desenhada de um problema real de 

trabalho encontrado pela equipa. Pretende-se com esta prática, tendo em conta, as horas 

decorridas do curso, alcançar um nível de cumplicidade que permita um debate aberto e 

honesto acerca das questões mais controversas do meio profissional em que o grupo se insere. 

Numa primeira fase, é pedido aos formandos que decomponham, individualmente, um 

acontecimento problemático recorrente do seu trabalho, utilizando para isso, uma forma de 

representação não figurativa e próxima dos desenhos análogos de Betty Edwards, 

apresentados logo na primeira sessão. Este princípio permite que o assunto não seja tratado 

de forma objectiva e que não permaneça fechado sobre si mesmo, dando oportunidade à 

formulação de diferentes ilações. Na sequência deste exame individual, torna-se necessária a 

partilha de informação com os colegas do grupo, de maneira a que se possam analisar os 

resultados e compreender quais estão ligados, que tipos de situações foram mencionadas e 

quais as mais relevantes para serem tratadas. Isto porque, na terceira fase da prova, pede-se 

que sejam criadas soluções criativas para a resolução do problema em questão. Estas 

resoluções devem ser representadas numa folha de papel de cenário de 5x2 metros, na qual 

todos os formandos são obrigados a intervir.  



89 
 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA 

FORMAÇÃO VER PARA CRER 

Resultados da Observação do Estudo de Caso 

A recolha de dados para avaliação da Formação Ver Para Crer teve como método de 

investigação qualitativa a observação participante realizada pela monitora. O estudo incidiu na 

análise dos comportamentos observáveis dos formandos, tendo em conta, as suas 

expectativas, motivações e aprendizagens perante os objectivos da formação. A investigação 

teve como suporte visual cerca de seis mil registos fotográficos das acções e dos desenhos 

realizados pelos participantes. Procede-se, desta forma, à análise dos resultados de acordo 

com os objectivos definidos para cada exercício da Formação Ver Para Crer, revistos no 

capítulo anterior. 

Resultados da Primeira Sessão Eu vejo 

1. Exercício Teaser Inicial  Em resposta à questão “quem considera que sabe desenhar?”, 

a grande maioria dos participantes pronuncia timidamente um não. O desafio, que 

consiste no desenho de uma cadeira em apenas trinta segundos, funciona como uma 

forma de desbloquear a tensão inicial. Tensão que, normalmente, acontece no início 

de uma formação. A este pedido os formandos reagem, na maioria das vezes, de 

forma apreensiva, tendo em conta que está em causa a sua habilidade para o desenho. 

Ao constatarem que foram capazes de representar a cadeira e de realizar o desenho, 

os participantes alegram-se e sentem que afinal a tarefa a que se propuseram não é 

impossível de alcançar, ou seja, estão aptos a aprender a desenhar.  

2. Exercício Tu és  Este exercício diz respeito ao primeiro desenho de retrato do colega. 

Verifica-se que esta acção fomenta as relações humanas e inter-pessoais entre os 

participantes, ao mesmo tempo que serve de demonstração das competências gerais 

de cada formando a nível técnico. A exposição dos retratos à turma permite a 

discussão aberta acerca das particularidades e qualidades de cada trabalho, o que 

resulta num reforço da confiança individual por parte dos colegas e do monitor. Os 

registos fotográficos destes desenhos são apresentados aquando da análise do 

segundo retrato da sétima sessão do curso, por motivos de comparação posterior a 

este desenvolvimento. 
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3. Exercício do Desenho Invertido  Tendo como referência o desenho de Pablo Picasso, 

Retrato de Leon Bakst, figura 4 da página 50 desta dissertação, este exercício é 

demonstrativo do sucesso quase imediato do método de Betty Edwards. Depois do 

esforço sentido pelos formandos na realização do retrato anterior, este desenho 

invertido surge-lhes como uma acrobacia complexa de realizar. No entanto, depois das 

explicações dadas e do desenho começado, o silêncio e a concentração tomam conta 

da sala, e uma destreza inata parece fluir das mãos de cada participante. Na conclusão 

do desenho, a constatação geral é de admiração e surpresa por parte dos participantes 

pelos bons resultados obtidos. As figuras seguintes são exemplo disso: 

 

 

Um dos factores mais reveladores acerca deste exercício prende-se com a dificuldade 

evidente de alguns formandos em desenhar correctamente a cabeça e a mão da 

figura. Contudo, as mesmas pessoas são capazes de representar com rigor os restantes 

elementos (que correspondem ao fato, braços e pernas cruzadas da figura). Este dado 

mostra que a atenção dada ao tratamento do primeiro grupo de elementos é diferente 

do tratamento dado ao segundo grupo. A teoria da lateralidade de Betty Edwards 

suporta a ideia de que o modo que pode estar a ser usado para processar a 

informação difere nos dois tipos de registo. Segundo a explicação dada pela autora, 

isto acontece porque o indivíduo está preocupado em desenhar correctamente aquilo 

que sabe que aquelas linhas representam. Ou seja, ainda que o desenho esteja 

invertido há sempre elementos mais facilmente reconhecíveis pelo sistema simbólico 

Fig. 10 Desenho Invertido do formando n. 15. Fig. 11 Desenho Invertido do formando n. 35. 
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do hemisfério esquerdo, como as formas da cabeça e da mão. A figura seguinte 

apresenta os casos mais significativos desta ocorrência: 

 

 

4. Exercício Eu sou 

a. O desenho dos oito estados emocionais revela ser um dos exercícios da 

preferência dos participantes. No entanto, a princípio, os formandos mostram 

alguma resistência ao facto de não poderem representar os conceitos através 

de figuras ou símbolos, que facilitariam todo o processo. Contudo, verifica-se 

Fig. 12 Desenhos Invertidos que apresentam erros na representação da cabeça e mão da figura. Salientam-

se os casos em que as mãos possuem um tamanho muito inferior em relação aos restantes elementos. 
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que muito rapidamente ultrapassam este obstáculo e entregam-se à 

exploração dos materiais, arriscando, assim, dar forma aos sentimentos. 

Aquando da exposição final dos trabalhos, os desenhos revelam inúmeras 

semelhanças ao nível da representação gráfica de cada um dos conceitos. 

Certas emoções mostram traços característicos ou composições similares, o 

que era espectável, tendo em conta o método de Betty Edwards. As figuras 

seguintes apresentam alguns resultados dos diferentes conceitos. 

 

 

 

 

Fig. 13 A figura diz respeito ao sentimento que apresenta maiores semelhanças. A raiva ou 

fúria é retratada pelos formandos por meio de manchas escuras, traços fortes e carregados, 

ângulos agudos, traçados rectilíneos, formas que lembram objectos afiados e cortantes. 

Fig. 14 O sentimento de amizade, geralmente, é caracterizado por dois elementos ligados entre 

si. 
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Fig. 16 A densidade da depressão faz lembrar uma cortina pesada a cair do topo da página.  

Fig. 15 A maioria das vezes, a interpretação de alegria exibe formas orgânicas e fluidas, traçados 

claros e leves em linhas que assumem um movimento ascendente ou explosivo.  
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Nesta etapa, após o levantamento dos casos mais evidentes, o monitor, 

geralmente, conduz a discussão em torno da possibilidade dos indivíduos 

possuírem uma linguagem visual intuitiva e inata. A promoção deste tipo de 

debates ao longo do curso instiga os participantes a formularem questões, a 

quebrarem preconceitos e a definirem estratégias de pensamento em relação 

à forma como orientam os seus trabalhos, e, também, as suas próprias acções. 

Esta prática não conduz a respostas conclusivas, nem pretende esclarecer ou 

testar qualquer teoria, simplesmente, serve o propósito de criar incentivos ao 

debate crítico sobre diferentes temáticas das áreas do desenho, da arte e da 

sociedade em geral. Pelo que se afere dos comportamentos observados trata-

se de uma forma eficaz de satisfazer estes objectivos e, também, outros que 

concernem ao desenvolvimento das relações inter-pessoais e ao aumento da 

confiança nas competências individuais e auto-estima. 

b.  Em comparação com o exercício anterior, verifica-se que os formandos se 

sentem mais confortáveis na representação análoga de duas tarefas do meio 

profissional. A dificuldade surge quando confrontados com a necessidade 

de selecção dessas duas actividades. Esta prática sujeita os participantes 

a uma carga emocional significativa, quer seja esta positiva ou negativa, 

torna-se notório que a exploração das formas e dos conceitos por meio 

dos materiais disponíveis revela ser um processo transformador, que 

liberta e consolida as ideias acerca de uma determinada situação. 

  

 

 

Fig. 17 Tendo em conta a actividade profissional do formando n. 29, a primeira imagem refere-se à sua 

obrigatoriedade em desempenhar tarefas monótonas que originam um sentimento de desmotivação 

crescente. A segunda imagem traduz, de forma positiva, as relações de comunicação existentes com o 

cliente e colegas do seu local de trabalho. 
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Na sequência da apresentação dos trabalhos, os participantes que, a 

princípio, preferem não expor os seus motivos pessoais acabam por, 

naturalmente, se identificarem com as histórias dos colegas. Pelos 

motivos mencionados, estas contribuições tornam-se valiosas na 

afirmação da confiança pessoal e do sentido de pertença a uma 

comunidade.  

Resultados da Segunda Sessão Mãos à Obra 

5. Jogo Mãos à Obra  O jogo Mãos à Obra é sempre recebido com agrado por parte dos 

participantes, por ser uma actividade lúdica e descontraída que promove as relações 

inter-pessoais e estimula a competição saudável entre os formandos. Este consiste, 

sobretudo, numa actividade propícia à prática de desenho rápido aliado a um 

pensamento fluído e astuto. Factor evidenciado pelos formandos à medida que vão 

sentindo a sua própria evolução no decorrer da acção. 

6. Exercício Mãos à Obra  Os participantes das diferentes edições mostraram, quase 

sempre, alguma apreensão e confusão durante a realização deste conjunto de 

exercícios, uns por considerarem tratar-se de uma prática mais complexa e exigente, 

outros por se sentirem limitados ou presos ao uso do quadrado. No que concerne aos 

resultados gerais, procede-se à explanação dos dados por meio da apresentação 

sequencial e comparação do trabalho de alguns formandos que não possuíam 

Fig. 18 Este exemplo traduz o dilema do formando n.23, que adora o ensino e a troca de ideias (segunda 

imagem) mas que sente uma enorme asfixia com o excesso de burocracia associado à sua actividade como 

professor. A primeira imagem manifesta o seu desagrado perante a imposição de classificar os alunos 

segundo uma escala de valores numéricos. 
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formação em desenho anterior à realização deste curso. Para a maioria dos 

participantes, constata-se que os resultados dos desenhos rápidos da mão (com 

intervalos de tempo que variam entre os trinta segundos e os cinco minutos) são mais 

pobres relativamente aos desenhos (contorno cego e espaços negativos) dos 

exercícios seguintes ao nível da proporção e fluidez do traçado. As figuras seguintes 

apresentam os trabalhos do formando número 48:  

  

 

 

As diferenças entre os dois exercícios relativamente ao modo de percepção do modelo 

e respectivo tratamento gráfico são claramente notórias. As primeiras imagens 

revelam a dificuldade sentida pelo formando ao tentar concretizar um desenho 

completo da mão sem qualquer indicação adicional, a não ser o limite de tempo. O 

segundo exemplo mostra a agilidade com que o mesmo formando representa 

Fig. 19 Primeiro desenho rápido do formando n.48. Fig. 20 Segundo desenho rápido do formando n. 48. 

Fig. 21 Desenho de contorno cego do formando n. 48. 
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correctamente as relações proporcionais da mão e a simplicidade com que estabelece 

uma composição formal equilibrada. Esta mão assume uma força e presença quase 

magnética, por questionar as leis da lógica e ter sido realizada sem que o olhar do 

formando assentasse sobre a superfície do papel. O desenho de contorno cego revela, 

sobretudo, as marcas firmes e autênticas que contrariam a evidente insegurança dos 

primeiros desenhos. Tendo em conta a teoria de Betty Edwards, esta destreza 

reveladora do segundo exercício parece estar associada de algum ao modo ao 

funcionamento do hemisfério direito do cérebro. As competências inatas do modo-R 

anulam as funções analíticas do hemisfério esquerdo e permitem ao formando 

ausentar-se inconscientemente da tarefa. O que resulta numa diminuição drástica da 

inquietação e preocupação em acertar o desenho e obter bons resultados. Nesta etapa 

quase todos os participantes apresentam grandes níveis de concentração, que 

culminam, geralmente, na surpresa perante os “estranhos” resultados obtidos. Ainda 

assim, o desenho de contorno cego trata-se de um dos exercícios mais pedidos para 

repetição ao longo da formação, por se tratar de um método auxiliar de compreensão. 

As seguintes figuras apresentam outros casos semelhantes que testemunham a 

mesma evolução, mas tendo em conta os exercícios subsequentes. 

 

 

 

No exercício de desenho dos espaços negativos a utilização do quadrado auxiliar 

revela ser uma ferramenta fundamental na compreensão das proporções e formas da 

mão. Apesar dos participantes se mostrarem confusos, os resultados destes exercícios 

são consideravelmente mais satisfatórios que nos desenhos só com o recurso da visão. 

Fig. 22 Evolução do formando n.45. A primeira imagem refere-se ao desenho rápido da mão, a segunda ao desenho 

de contorno cego, a terceira à representação dos espaços negativos da mão e as imagens posteriores dizem 

respeito ao desenho através de linha, de mancha e através da reprodução do claro/escuro. 
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Os formandos avançam cuidadosamente, sendo progressiva a sua evolução rumo à 

descoberta dos ângulos, dos espaços e dos elementos que constituem a figura. 

 

 

 

 

 
Fig. 24 Evolução do formando n.51. A primeira imagem refere-se ao desenho rápido da mão, a segunda ao 

desenho dos espaços negativos e a terceira e quarta imagens dizem respeito ao desenho de linha e mancha. 

Fig. 23 Evolução do formando n.30. A primeira imagem refere-se ao desenho rápido da mão, a segunda ao 

desenho dos espaços negativos e a terceira e quarta imagens dizem respeito ao desenho de linha e mancha. 
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Resultados da terceira sessão Obra-prima 

7. Os participantes mostram-se, quase sempre, muito receptivos e entusiasmados no 

início desta sessão. Tendo em conta a opinião dos formandos, o facto de se 

deslocarem a uma instituição que alberga a obra de outros artistas permite a 

descoberta de novas realidades acerca do mundo e de si mesmos, através da 

construção de uma identidade cultural por meio da observação e criação individual. 

Não se pretende avaliar a sua evolução técnica, mas sim analisar a diversidade de 

respostas dadas nos exercícios deste grupo. Os locais escolhidos para realizar as 

sessões dependiam dos horários de cada turma. O Museu do Chiado (ou MNAC - 

Museu Nacional de Arte Contemporânea de Lisboa) recebeu cinco turmas das 

diferentes edições durante a Exposição de Arte Portuguesa do século XX e a Galeria 

João Esteves de Oliveira recebeu uma turma aquando da exposição Women, Houses, 

Plants do artista plástico Julião Sarmento. Nas visitas ao Museu do Chiado, os 

formandos eram encaminhados pelo monitor para a primeira sala de exposição. Neste 

espaço escolhiam uma das doze obras seleccionadas pelo artista XANA para 

integrarem a sua instalação “NOVA ASSEMBLEIA e algumas próteses”113. A figura 

seguinte mostra fotografias tiradas nesta instalação ao longo de várias sessões. 

 

 

 

 

As obras expostas eram da colecção do MNAC- Museu do Chiado da autoria de 

Eduardo Viana, Dordio Gomes, José Tagarro, Nadir Afonso, António Dacosta, Adriano 

de Sousa Lopes, Carlos Botelho, Artur Loureiro, Fernando Lanhas, Milly Possoz, 

Amadeo de Souza-Cardoso e António Carneiro. As obras destes autores eram 

                                                           
113

 “NOVA ASSEMBLEIA e algumas próteses” trata-se de uma instalação do artista XANA, que esteve 
patente no Museu do Chiado em Maio de 2012. A obra consiste em várias bancadas com o formato de 
“assembleia” realizadas com 600 caixas industriais de plástico, molduras de plástico, folhas A4 
impressas, placas de PVC impressas e as obras do Museu do Chiado escolhidas pelo artista. A “NOVA 
ASSEMBLEIA” tem como propósito a apropriação do espaço museológico através de um novo prisma. 

Fig. 25 Fotografias tiradas durante as sessões das diferentes turmas, no Museu do Chiado. Bancadas da “NOVA 

ASSEMBLEIA e algumas próteses” onde os formandos se sentavam para observar e desenhar as obras expostas. 
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adequadas para a realização dos primeiros exercícios, ou seja, a elaboração do texto, o 

desenho de um detalhe e a interpretação da obra fundamentada pelas sensações 

inerentes à sua leitura. Na continuação da visita/sessão, os formandos eram 

conduzidos ao piso superior onde repetiam o mesmo conjunto de exercícios, mas com 

base numa obra diferente. As opções seleccionadas pelo monitor para a repetição da 

sequência de exercícios eram as seguintes obras de desenho, “Teodora” 114 da autoria 

de Pedro Calapez, “Desenho sobre linha” 115 e “Sem título”116 ambas da autoria de João 

Queiroz. A figura seguinte apresenta algumas imagens desta etapa da sessão. 

 

 

 

Os pontos seguintes reflectem uma análise geral à diversidade de respostas dadas 

pelos participantes a cada etapa da sessão Obra-prima. 

a. A escolha da obra por parte dos formandos prende-se, principalmente, com as 

sensações que a mesma lhes transmite ainda antes da formulação de qualquer 

juízo estético ou crítico. No confronto inicial com o quadro, os participantes 

procuram detalhes e respostas objectivas que sirvam as suas próprias ideias 

acerca dos conteúdos expressos. Os motivos apontados, geralmente, são de 

cariz emocional, não se prendem com pormenores técnicos ou estilos 

artísticos. A maioria dos participantes considera que a tradução da obra 

através do desenho é um processo mais claro, acessível e autêntico do que a 

expressão por meio de palavras. As imagens que se seguem apresentam 

diferentes soluções encontradas por alguns formandos em resposta ao 

exercício de cópia de um detalhe da obra. Estes dados são representativos dos 

muitos casos onde ocorreu uma melhoria considerável ao nível da atenção e 

observação das características gerais da obra escolhida. 

                                                           
114

 Obra de 1993, grafite sobre papel. 
115

 Obra de 1992, lápis e aguarela sobre papel. 
116

 Obra de 1994, aguarela sobre papel. 

Fig. 26 Fotografias tiradas no Museu do Chiado, em Lisboa, durante as sessões das diferentes turmas. 
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 Um outro formando em particular, ao responder à primeira parte do exercício 

baseando-se num desenho do artista Julião Sarmento, fez notar os traços 

apagados de uma figura feminina ao representá-los na sua folha da mesma 

forma que o autor. O que este formando optou por fazer foi desenhar à 

maneira do artista na superfície do papel, tentando exercer a mesma pressão 

no lápis, e de seguida apagar esse desenho deixando na folha as marcas dessa 

extinção.  

Fig. 27 Sequência de desenhos realizados pelo formando n. 45 durante o exercício de cópia na sessão 

Obra-prima, no Museu do Chiado. Verifica-se uma clara evolução ao nível da espontaneidade do traço. 

Fig. 28 Sequência de desenhos 

realizados pelo formando n. 53 que 

reflectem um estado consciente de 

auto-análise perante a obra escolhida. A 

primeira imagem diz respeito à cópia de 

um pormenor da obra, a segunda 

imagem trata-se da interpretação de um 

sentimento acerca dessa obra. A este 

desenho o formando deu o nome de 

“Introspecção”. A terceira imagem 

mostra um detalhe desse desenho, no 

qual aparece escrita a palavra “Eu”.  
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b. O mesmo aluno em resposta ao exercício seguinte, cujo objectivo era a 

interpretação de um sentimento relacionado com a obra, acabou por 

desenhar também a mancha de uma figura feminina a desvanecer, em 

oposição ao desenho de linha apagado de Julião Sarmento. A reflexão e 

interpretação das impressões assinaladas revela ser um veículo muitíssimo 

criativo que permite aos formandos acederem a um modo de expressão 

genuíno. Como se verificas pela leitura das imagens subsequentes. 

  

 

 

  

 

Fig. 29 Sequência de desenhos realizados pelo formando n. 51. A primeira imagem diz respeito à cópia da 

obra, a segunda imagem trata-se da sua interpretação subjectiva. O formando descreve-a como sendo 

símbolo da origem. As raízes representam os inícios da vida e são o suporte que sustenta a beleza. 

Fig. 30 Sequência de desenhos realizados pelo formando n. 15. A imagem mais à esquerda apresenta a 

obra do artista Julião Sarmento que serviu de referência para este trabalho. O primeiro desenho retrata 

um detalhe desta, o segundo desenho trata-se da sua interpretação subjectiva. O formando descreve-o 

como sendo símbolo de protecção, uma fortaleza perante o resto do mundo. Neste desenho, as mãos que 

protegem e envolvem constituem uma analogia com as “flores” representadas por Sarmento na sua obra. 
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8. Os desenhos rápidos surgem no final da sessão como uma forma de relaxamento das 

actividades intelectuais. Este exercício de desenho por observação do corpo humano 

proporciona um tipo de acção prática e imediata. As figuras que se seguem 

demonstram as melhorias consideráveis ao nível da percepção visual e da 

espontaneidade do traço, que acontecem à medida que os formandos vão repetindo o 

mesmo exercício, vezes sem conta. Nota-se que a evolução é maior nos formandos 

sem experiência ou que nunca tiveram qualquer tipo de formação artística. 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Sequência de desenhos rápidos realizados pelo formando n. 53. No que concerne à naturalidade 

do traçado, verifica-se uma clara evolução desde o primeiro ao quinto desenho. 

Fig. 32 Sequência de desenhos rápidos realizados pelo formando n. 7. No que concerne às relações 

proporcionais e espontaneidade do traço existe uma clara evolução desde o primeiro ao quinto desenho. 
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Resultados da quarta sessão O Todo-poderoso 

9. Durante a realização do exercício de percepção global Estou aqui e agora, os 

participantes reagem de forma bastante agradável ao facto de poderem relaxar, fechar 

os olhos e prestar atenção ao meio envolvente. Tendo em conta o objectivo do 

exercício, verifica-se que os sentidos dos formandos se tornam mais alertas e o grau de 

atenção aumenta, consideravelmente, no decorrer da sessão. 

10. As aprendizagens adquiridas na segunda sessão revelam-se extremamente úteis para a 

realização do exercício O Todo e as partes que tem como propósito a reprodução de 

um conjunto de objectos e do seu espaço envolvente. A grande maioria dos 

participantes começa por sentir dificuldades no início do desenho dos espaços 

negativos de uma cadeira. Dificuldades que são ultrapassadas na maioria dos casos 

com as orientações do monitor e o auxílio da moldura de enquadramento Espelho 

Meu. A moldura cumpre uma função próxima à do quadrado usado no exercício de 

desenho dos espaços negativos da mão. Estes desenhos assumem características 

muito diferenciadas, também, pela experimentação dos diversos materiais disponíveis. 

A figura que se segue apresenta um exemplo que demonstra a importância e o 

contributo do exercício dos espaços negativos para a compreensão da perspectiva e 

das relações proporcionais dos objectos. 

 

 

 

Fig. 33 Sequência de desenhos realizados pelo formando n. 11. A primeira imagem corresponde ao exercício 

dos espaços negativos e a segunda imagem trata-se de um desenho de observação simples. O segundo 

desenho apresenta erros na representação da perspectiva do tampo da cadeira. Contrariamente ao desenho 

dos espaços negativos, no qual esta incorrecção já não se verifica. 
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As imagens seguintes mostram alguns desenhos de diferentes formandos, nos quais se 

verifica que existe um progresso significativo ao nível da compreensão do objecto e da 

sua relação com o espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 Sequência de desenhos realizados pelo formando n. 20. A primeira imagem revela as dificuldades ao tentar 

representar correctamente a perspectiva das caixas. As imagens seguintes mostram a evolução dessa aprendizagem. 

Fig. 35 Sequência de desenhos realizados pelo formando n. 36. A primeira imagem mostra as dificuldades sentidas na 

representação da perspectiva das caixas. A segunda imagem revela que existiu uma clara evolução e aprendizagem. 

Fig. 36 Sequência de desenhos realizados pelo formando n. 66. A primeira imagem mostra as dificuldades sentidas na 

representação da perspectiva dos objectos. A segunda imagem revela que existiu uma evolução ao nível do traço. 

(Continuação desta sequência na página seguinte). 
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11. O exercício dos Círculos proporciona aos formandos uma pausa durante o desenho de 

observação dos objectos. Verifica-se que, se trata de uma prática que fomenta o 

raciocínio rápido e estimula a competição saudável com os colegas. A figura seguinte 

mostra o tipo de desenhos resultantes deste exercício. 

 

 

 

Resultados da quinta sessão Ver o mundo com outros olhos 

12. Esta sessão inicia-se com um exercício de Diário Visual que tem como tema o desenho 

no exterior. Nas edições que decorreram ao longo deste estudo, o local preferido para 

a realização desta sessão foi o Largo da Faculdade de Belas-Artes, da Universidade de 

Lisboa. Tendo em conta o facto de a aula decorrer fora de portas, os participantes 

Fig. 37 (Continuação da sequência da página anterior) Sequência de desenhos realizados pelo formando n. 66. 

Estas imagens são representativas da evolução do formando ao nível do domínio da perspectiva, da reprodução 

do claro/escuro dos objectos e da expressão do traçado. 

Fig. 38 A figura apresenta um conjunto característico de desenhos que resultam do exercício dos Círculos. 
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mostraram-se na maioria das vezes optimistas com a possibilidade de variarem o local 

da formação e “perderem-se” nos encantos da paisagem. No âmbito geral, verifica-se 

que a inovação na estrutura dos exercícios é um factor diferenciador, que influencia 

tanto o estado emocional dos formandos, como a sua motivação para a concretização 

dos objectivos do curso. As imagens seguintes mostram diferentes exemplos de alguns 

formandos, desde o primeiro desenho de esboço ao desenho de aguarela. 

 

 

 

 

13. Exercício Eu procuro  Este exercício causa uma grande surpresa e admiração nos 

participantes aquando da descoberta das expressões ou das letras na paisagem. O acto 

de selecção da imagem e do enquadramento fotográfico permite a concretização 

imediata do objectivo. Os formandos ao fazerem essa escolha estão a seleccionar uma 

parte da realidade com o intuito de tornarem visível a composição por si imaginada. 

Trata-se de um processo de desenho através do olhar com o recurso da câmara 

fotográfica. As imagens seguintes revelam alguns desses achados. 

 

 

Fig. 40 Os desenhos foram produzidos pelos formandos n. 15, n.51 e n. 21, respectivamente. 

Fig. 39 Sequência de desenhos realizados pelo formando n. 53. 
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14. Exercício Eu sinto  A sessão continua com resultados muito positivos, tanto ao nível da 

motivação intrínseca como da expressão criativa dos participantes. O exercício Eu 

sinto promove a exploração de matérias e dos sentidos. Os participantes são 

encorajados a arriscar novas técnicas e diferentes abordagens à utilização dos 

materiais riscadores. Através da experiência táctil, este método permite criar uma 

relação de proximidade com o objecto a representar, que se manifesta pelas marcas 

deixadas nos desenhos realizados pelos formandos. As imagens seguintes apresentam 

alguns destes exemplos reveladores da descoberta de uma expressão individual. 

Recorda-se que estes participantes não possuíam formação artística anterior à 

realização desta acção. 

 

 

Fig. 41 As imagens representam, respectivamente: uma expressão de surpresa, um busto de mulher, o perfil de um 

boneco de boca aberta, um pé, uma expressão sorridente, uma cara, um perfil de homem, uma máscara, o perfil de 

um rosto, a letra A, a letra G e a letra I. 

Fig. 42 Sequência de desenhos realizados pelo formando n.17 baseados na experiência táctil dos objectos que se 

encontravam escondidos dentro dos sacos. Os objectos representados são os seguintes, respectivamente: um 

esmaga-alhos, uma pulseira e um cachecol. 
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Resultados da sexta sessão Com olhos de ver 

15. Exercício O diabo mora nos detalhes  Este exercício divide-se em duas partes com 

objectivos diferentes, o primeiro trata-se da realização de uma narrativa visual e o 

segundo concerne ao desenho de linha através da técnica de scratchboard. Ambos os 

exercícios têm como base a mesma imagem dividida em 16 partes iguais. A primeira 

fase do desafio pretende ser uma interpretação subjectiva de um ou mais detalhes da 

escolha do formando. Trata-se de um processo mais criativo comparativamente com a 

segunda fase, que se prende com o desenho de linha rigoroso e pormenorizado da 

porção da imagem escolhida. A figura seguinte apresenta o desenho que foi utilizado 

para a realização desta acção. 

Fig. 43 Esta figura apresenta duas interpretações acerca do mesmo objecto, realizadas pelos formandos n.27 e n.16, 

respectivamente. Estes desenhos são representativos de um urso de peluche que se encontrava escondido dentro 

de um dos sacos.  

Fig. 44 Sequência de desenhos realizados pelo formando n.35 baseados na experiência táctil dos objectos que se 

encontravam escondidos dentro dos sacos. Os objectos representados são os seguintes, respectivamente: um 

porta-chaves, uns headphones, um boné e um cachecol. 
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a. A princípio os formandos sentem grandes dificuldades na resolução deste 

exercício. Torna-se necessário realizar no mínimo um ou dois desenhos para 

que se sintam confortáveis a explorar outros caminhos. O traçado dos 

primeiros desenhos afigura-se, normalmente, muito tenso e inseguro, a 

expressão revela-se pouco afirmada e a composição gráfica não reflecte a 

variedade de informação que a imagem oferece. No entanto, tal como ocorre 

na primeira sessão, através da experimentação dos vários materiais 

disponíveis os formandos ultrapassam o bloqueio inicial da abstracção e 

entusiasmam-se com os seus próprios resultados e os dos seus colegas. E a 

inspiração surge pouco tempo mais tarde. As imagens seguintes são prova 

disso mesmo. 

 

 

Fig. 45 Tigre-de-Bengala Panthera tigris tigris (Tinta-da-china sobre placa de Scraperboard, 2011) da autoria de Sílvia 

Santos. 

Fig. 46 Sequência de desenhos do formando n. 22. 
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b. Tendo em conta a opinião dos participantes, a técnica de scratchboard parece 

ser um método terapêutico que proporciona um relaxamento adequado para 

a sessão em questão. Durante a realização deste exercício, os formandos 

trabalham individualmente e focados no seu trabalho, contudo esforçam-se 

em prol de um resultado colectivo. Esmeram-se para que a sua parte complete 

condignamente o conjunto total, ou seja, que encaixe da melhor forma 

possível no “puzzle” da turma. A responsabilidade do formando aumenta 

quando os resultados do grupo dependem de forma directa dos seus próprios 

resultados. Por todas as razões apontadas este exercício teve uma excelente 

aceitação por parte dos participantes de todas as edições realizados. 

Fig. 47 Sequência de desenhos do formando n. 53. 

Fig. 48 Sequência de desenhos do formando n. 51. 
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E o produto desse empenho pode verificar-se nas imagens seguintes, que 

mostram os seis puzzles da imagem completos: 

 

 

 

Resultados da sétima sessão Proporções do ver 

16. Exercício Tu és  Esta sessão tem como objectivo primordial a repetição do exercício Tu 

és, que consiste no desenho de retrato de um colega da formação. Esta acção serve o 

propósito de verificar a evolução da aprendizagem do formando ao longo do curso. 

Torna-se relevante salientar que se verificam melhorias significativas em todos os 

participantes, tanto ao nível do traçado, como da expressão individual. Constata-se, 

também, que os formandos adquiriram as principais noções da estrutura e proporções 

Fig. 49 Puzzles finais resultantes do exercício O diabo mora nos detalhes. As imagens correspondem a 

cada turma pela seguinte ordem: turma A – 1ª edição, B – 1ª ed., A – 2ª ed., B – 2ª ed., C – 2ª ed. e A – 3ª 

ed. 
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do rosto e do corpo humano. As imagens seguintes apresentam os resultados mais 

reveladores. 

 

 

      

     

 

 

Importa realçar o caso específico de um formando que na primeira sessão não 

conseguiu desenhar o retrato do colega. Durante a realização deste primeiro exercício, 

o formando ao ser abordado pelo monitor rasgou a folha na qual desenhava. Esta 

apresentava somente alguns traços verticais e horizontais. Ao esclarecer o sucedido, o 

Fig. 50 Imagens que comparam o primeiro desenho de retrato (a) com o segundo desenho de retrato (b) realizados 

pelos formandos n. 44, 12, 49, 28 e 37. 

44a 44b 

12a 12b 49a 49b 

28a 28b 37a 37b 
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aluno referiu sentir-se muito triste, desiludido e incapaz de concretizar o desafio em 

questão por não possuir as competências necessárias. Este facto demonstra que o seu 

principal obstáculo se tratava de falta de confiança e extrema insegurança nas suas 

capacidades técnicas. Contudo, à medida que ia sendo estimulado e motivado os 

resultados foram melhorando e acabaram por se revelar acima da média. Devido ao 

seu poder de abstracção e imaginação, o aluno conseguiu evoluir de forma muito 

positiva, reforçando sempre o processo criativo através da exploração de uma 

identidade própria. De tal forma que, ao desenhar o segundo retrato foi capaz de 

traduzir “a essência e a personalidade da pessoa representada” (segundo a própria) 

para além dos seus traços físicos, como mostra a figura que se segue: 

           

 

Resultados da oitava sessão Bico-de-obra 

17. Este exercício apresenta-se como um dos principais veículos para a motivação e 

coesão do grupo. A variedade de problemas apontados pode ser tão abrangente que o 

espaço de discussão transforma-se, rapidamente, num debate aceso acerca das 

principais questões relacionadas com a sociedade e o meio profissional. Torna-se 

Fig. 51 Desenho do segundo retrato realizado pelo formando n. 17. 
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fulcral a análise do contexto cultural, económico e social de cada caso para o 

entendimento das raízes do problema. A atenção prestada às opiniões oferecidas 

pelos colegas é o primeiro passo em direcção à compreensão e aceitação de outras 

variáveis desconhecidas até então. Motivos pelos quais, o exercício Obra-prima 

encontra-se dividido em duas fases, a primeira trata-se do levantamento de um 

problema individualmente e a segunda fase consiste na análise colectiva de uma das 

questões apontadas. A abordagem proposta para a resolução deste exercício 

enquadra-se nas metodologias sugeridas por Betty Edwards através do seu conceito de 

desenhos análogos.  

a. Tendo em conta que se trata da última sessão da formação, os participantes 

apresentam-se muito mais seguros e conscientes das respostas que 

pretendem dar neste desafio. A grande maioria entrega-se ao trabalho com 

grande dedicação e criatividade, com ideias já estabelecidas para o que 

pretendem representar e como o fazer. De todas as sessões que constituem o 

curso, esta é a que melhor reflecte as mudanças cognitivas de cada indivíduo. 

Situação que se verifica, acima de tudo, nas opiniões manifestadas pelos 

formandos, que afirmam ter encontrado novas formas de ver a realidade, de 

ler os problemas e de estarem confiantes perante o mundo que os rodeia. As 

respostas dadas aos problemas encontrados são muito diversificadas, as 

imagens seguintes apresentam o tipo de desenhos resultantes deste exercício. 

 

 

Salientam-se os resultados de dois casos em particular. O primeiro diz respeito 

à resposta dada por dois formandos de diferentes turmas. Ambos apontam o 

cansaço como um dos problemas mais graves da sua situação profissional 

como trabalhadores da área de arquitectura. Constata-se que se encontram 

grandes semelhanças na comparação à posteriori dos dois desenhos 

Fig. 52 Disposição dos desenhos pelas mesas durante a primeira fase do exercício Obra-prima. 
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realizados. As afinidades revelam-se na forma como escolhem interpretar o 

sentimento de cansaço, facto que se verifica na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

O segundo caso diz respeito à análise realizada por um estudante ao problema 

do racismo nas escolas nacionais. O formando aponta três cenários diferentes 

para caracterizar o problema que vive na sua escola. O primeiro desenho 

representa o cenário de como poderia ser a realidade, se este problema não 

existisse. Contrariamente ao segundo desenho que expressa a situação actual 

tal como ela é. O terceiro desenho é representativo do sentimento de 

impotência associado à sua condição presente. 

 

 

 

b. As seis turmas das diferentes edições orientaram de forma bastante distinta a 

conclusão do exercício Obra-prima. A escolha e resolução final do problema 

baseiam-se no levantamento das questões registadas por todos os formandos 

Fig. 54 Sequência de desenhos do formando n. 41. Os títulos atribuídos pelo aluno a cada um dos 

desenhos são os seguintes: 1 – Como deveria ser; 2 – Como infelizmente é; 3 – Como me faz sentir. 

Fig. 53 Os desenhos pertencem aos formandos n. 3 e n. 20, respectivamente. Ambos justificam os seus 

registos gráficos como sendo representativos da energia que se vai esgotando ao longo de um dia de 

trabalho. As zonas mais escuras das manchas expressam a força e vitalidade que se perde, à medida que 

as tarefas aumentam, e o tempo para as fazer diminui. 
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na primeira parte do exercício. A resposta dada por cada grupo difere quanto 

aos métodos utilizados para abordar os conceitos, as técnicas e registo gráfico. 

A obrigatoriedade de participação de todos os formandos implica que no fim 

de cada debate seja definida uma estratégia para que todos os elementos 

intervenham fisicamente no projecto. As imagens seguintes apresentam os 

exemplos de diferentes procedimentos adoptados por três turmas da 

formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 Obra-prima final realizada pela turma da 3ª edição do curso. O grupo escolheu 

representar e solucionar o problema da indiferença na sociedade. Para tal, 

estabeleceu como procedimento para a realização do exercício que cada elemento 

deveria realizar a sua interpretação pessoal acerca do problema em questão. Os 

formandos dividiram a cartolina em partes iguais para servir de suporte para o 

desenho, com o intuito de as colarem no final do exercício. No entanto, acordaram 

em atribuir uma condição específica para a concretização deste processo. Esta regra 

prendia-se com a necessidade do desenho de cada formando partir de uma parte do 

desenho do colega. Tal como um puzzle cujas peças encaixam umas nas outras, 

também as linhas e as formas próximas das margens das folhas se deviam ligar ou 

tocar. Esta acção permite diversas leituras, de entre as quais, se salienta o facto das 

fronteiras do papel se tornarem sinónimo do respeito pelo próximo. A inexistência de 

barreiras no contacto com o outro e a ligação estabelecida em cadeia foram outros 

significados apontados durante a discussão do tema. 
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Fig. 56 Obra-prima final realizada pela turma A da 2ª edição do curso. Os formandos 

começaram por “verter”um de cada vez, uma gota de tinta-da-china como símbolo 

dos seus problemas individuais. De seguida, atenuaram a força do “grande 

problema” dissolvendo a mancha resultante em diferentes partes, através da 

dobragem e prensagem da cartolina várias vezes. O processo que se seguiu consistiu 

no preenchimento contínuo dessas zonas sombrias com traços azuis representativos 

do poder da criatividade. À medida que o problema se tornava mais claro, a 

influência da mancha azul também aumentava, até se transformar numa única 

nuvem a assinalar a criatividade como solução para todos os problemas. 

Fig. 57 Obra-prima final realizada pela turma C da 2ª edição do curso. O grupo 

escolheu resolver um dos problemas assinalados durante a discussão, que consistia 

no sentimento de existência de um buraco negro que sugava toda a energia positiva 

que essa pessoa possuía. Como forma de prevenção do problema, decidiram 

reverter o processo, utilizando a própria folha que fora utilizada para expressar esse 

buraco. Através da intervenção gráfica de cada um, os formandos conseguiram, 

assim, resgatar a energia positiva (mancha de tinta-da-china) de dentro do “poço”. O 

processo que utilizaram consistiu no desenho de linhas que partiam do centro do 

buraco, atravessando a folha A4, até riscarem a cartolina. Traços que manifestavam 

as qualidades expressivas de cada um. Este acto simbolizou a força e a influência que 

cada um pode ter dentro de um grupo unido em prol da resolução de um problema.  
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Apresentação dos resultados do Inquérito de Avaliação da Formação 

O presente estudo incidiu sobre uma amostra populacional de 53 pessoas, num total de 69 

participantes, divididos por seis turmas, no decorrer de três edições do curso Ver Para Crer. A 

tabela da figura 58 indica o número de participantes de cada turma. O critério de selecção da 

amostra para avaliação da formação incidiu sobre o número de pessoas que responderam ao 

inquérito entregue no final do curso. Este questionário permitiu apurar o grau de satisfação e 

respectiva avaliação por parte dos participantes, relativamente à estrutura, conteúdos, 

conduta do monitor e concretização dos objectivos da formação Ver Para Crer. A tabela da 

figura 59 mostra a percentagem de indivíduos do género masculino e feminino que 

participaram no curso e respectivas idades. 

      

 

A tabela seguinte diz respeito à percentagem de participantes que nunca teve formação em 

Desenho, anteriormente ao curso: 

  

A seguinte tabela apresenta a regularidade com que os participantes desenhavam: 

  

Fig. 58 Tabela do número de participantes da formação. Fig. 59 Tabela que indica as idades e o género da amostra populacional. 

Fig. 60 Tabela referente ao número de participantes 

com formação em desenho, anteriormente à realização 

do curso Ver Para Crer. 

Fig. 61 Tabela referente à regularidade com que os 

participantes desenhavam. 
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A tabela da figura 62 indica que 89% dos participantes considera que o seu desempenho 

profissional melhorou após a realização da formação Ver Para Crer. Numa análise mais 

aprofundada, concluiu-se que 84% dos participantes, que não tiveram formação anterior em 

desenho, acha que o seu desempenho profissional melhorou, valores que se podem verificar 

na tabela da figura 63. 

          

 

 

 

A tabela da figura 64 diz respeito à percentagem dos participantes que sentem que o curso os 

influenciou a nível pessoal. Neste estudo concluiu-se que 94% dos participantes, que não 

tiveram formação anterior em desenho, considera que o curso os influenciou a nível pessoal. 

Segundo a tabela da figura 65, os valores são os seguintes. 

             

 

 

 

 

* N/R corresponde às pessoas que não responderam à respectiva questão do inquérito, neste quadro e nos seguintes. 

 

 

Fig. 62 Tabela referente à melhoria do desempenho 

profissional. 

Fig. 63 Tabela que compara os valores referentes à melhoria 

do desempenho profissional dos participantes, consoante 

estes têm ou não formação em desenho. 

Fig. 64 Tabela referente ao número de participantes 

que considera que a formação os influenciou ou não a 

nível pessoal. 

Fig. 65 Tabela que compara o número de participantes que 

considera que a formação os influenciou ou não, a nível pessoal, 

consoante estes têm ou não, formação em desenho. 



121 
 

A tabela da figura 66 diz respeito à percentagem dos participantes que considera que a sua 

criatividade aumentou durante a formação Ver Para Crer. Numa análise mais aprofundada, 

concluiu-se que 77% dos participantes, que não tiveram formação anterior em desenho, acha 

que a sua criatividade aumentou. Segundo a tabela da figura 67, os valores são os seguintes. 

          

 

A tabela da figura 68 corresponde à percentagem dos participantes que considera que as suas 

capacidades de observação e atenção melhoraram. Neste estudo concluiu-se que 94% dos 

participantes, que não tiveram formação anterior em desenho, acha que as suas capacidades 

de atenção e observação melhoraram, segundo a tabela da figura 69. 

         

 

 

 

A tabela da figura 70 refere o número de participantes que gostaria de repetir o mesmo curso.

 

Fig. 66 Tabela referente ao número de participantes 

que considera que a sua criatividade aumentou. 

Fig. 67 Tabela que compara os valores da criatividade  

consoante os participantes têm ou não formação em desenho. 

Fig. 68 Tabela referente ao número de participantes 

que considera que as suas capacidades de observação  

e atenção melhoraram. 

Fig. 69 Tabela que compara os valores obtidos relativamente à 

observação e atenção, consoante os participantes têm ou não 

formação em desenho. 

Fig. 70 Tabela referente à vontade dos participantes em  

repetir a mesma formação Ver Para Crer. 
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A tabela da figura 71 corresponde à percentagem dos participantes que gostaria de dar 

continuidade à formação Ver Para Crer, com novos módulos. 

 

Numa escala de 0 a 5, a conduta e profissionalismo do monitor foram avaliados numa média 

de 4,86. Tendo em conta que o valor 0 corresponde a muito mau e o valor 5 corresponde a 

muito bom. 

Segundo a análise dos dados recolhidos no inquérito, 23% dos participantes são estudantes e 

17% dos participantes são trabalhadores de áreas criativas, tais como a Arquitectura, o Design 

Gráfico e Industrial e a Decoração; contrariamente, aos 60% dos participantes cujas profissões 

englobam áreas como: Medicina, Educação e Formação, Economia e Finanças, Engenharias e 

Comércio. Dos participantes que nunca estiveram relacionados com as áreas criativas, 74% 

considerou que a sua criatividade aumentou. 

 

Interpretação dos Dados Recolhidos no Inquérito 

A respeito desta análise, considera-se um facto de grande relevância para este estudo 

apresentar algumas das opiniões manifestadas pelas pessoas que participaram na formação. 

Desta forma, procede-se à discussão e interpretação dos dados recolhidos seguindo a 

orientação das respostas dadas pelos participantes às principais questões do inquérito. 

Pretende-se salientar, fundamentalmente, as aprendizagens e benefícios apontados pelos 

formandos. 

 

 Considera que este curso contribuiu para a melhoria do seu desempenho 

profissional? Se sim, de que forma? 

“Como a minha profissão é resolver problemas e desenhar soluções, algumas aulas, mais 

especificamente, ensinaram-me a olhar as coisas por outro ângulo, a procurar novas 

perspectivas, entre outros.” Consultor 

Fig. 71 Tabela referente à vontade dos participantes  

em continuarem com a formação Ver Para Crer. 
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“Estou mais sensível no campo da visão, isso ajuda-me no relacionamento que tenho com a 

música.” Estudante décimo segundo ano 

“Consegui perceber que qualquer um tem criatividade dentro de si. Consigo, agora, dar inputs 

criativos aos designers e criativos com quem trabalho.” Account Executive Publicidade 

“Ajudou-me a ser um pouco mais observadora e não tão focada na forma de resolver o 

problema. Pensar mais na solução e no fazer, e não ficar «agarrada» ao como.” Técnica de 

Recursos Humanos 

“Considero que melhorou a minha atenção. Na elaboração do exame objectivo, espero, não me 

escapar nada na inspecção!” Estudante de Medicina 

“Deixando um pouco a minha zona de conforto e aprendendo algumas técnicas, foi possível 

desenhar e olhar para o que me rodeia com outros olhos. Adquiri não só capacidades para 

desenhar de forma rudimentar, mas, também, ganhei mais sensibilidade ao exterior. 

Ganhando uma forma de pensar para construir o que estou a ver.” Técnica de Recursos Humanos 

“Sinto que poderei aplicar os conhecimentos adquiridos nas minhas práticas pedagógicas. 

Aprendi novas formas de incentivar os alunos perante as suas dificuldades e frustrações.” 

Professora de Educação Visual 

“Agora, passo a observar a realidade duma outra forma, porque estou a pensar qual será o 

desenho preciso para cada coisa que vejo.” Professor de Química 

“Sim, porque desenvolvi capacidades ligadas à criatividade, tranquilidade e auto-estima.” 

Professora de História de Arte 

“Sinto que, ao frequentar este curso, as minhas capacidades expandiram. Graças a ele conheço 

novas técnicas e sinto que me libertei de «medos» de errar.” Estudante do décimo ano 

“Sim, provavelmente, vou adoptar alguns exercícios, que nos foram pedidos, aos módulos dos 

cursos de fotografia, nos quais sou formadora.” Fotógrafa e Formadora na área da fotografia 

“A perder determinados medos, a arriscar e experimentar novas técnicas e a valorizar o meu 

trabalho.” Designer de Ambientes 

“(…)As preocupações do dia profissional foram esbatendo-se, e quiçá, ao serem retomadas, 

mais tarde, vieram iluminadas por outra qualquer luz...” Médica de Saúde Pública 
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No que concerne ao desenvolvimento de competências no meio profissional, verifica-se que a 

formação Ver Para Crer revelou ser um estímulo de aprendizagens a diversos níveis e em 

diferentes áreas. Deve-se, por isso mesmo, salientar os factores que segundo os participantes 

potenciaram a melhoria destas capacidades. Tendo em conta o grau de exigência que qualquer 

profissão requer actualmente, estima-se que o principal requisito para se ser um bom 

trabalhador esteja relacionado com a eficácia e prontidão na resolução de um problema. Desta 

forma, considera-se de extrema importância desenvolver competências ao nível da sua 

compreensão e visão. Através da leitura dos dados recolhidos pode-se afirmar que a melhoria 

da observação tem consequências directas sobre a forma como se aborda um problema, a 

atenção revela ser uma ferramenta muito útil na sua análise, qualquer que seja a sua 

dimensão ou complexidade. A percepção das diferentes partes e das variáveis constituintes 

permite uma interpretação mais completa e global da questão que deve ser solucionada. Para 

isso, outras capacidades, também, se revelam indispensáveis, tais como, a confiança e a 

segurança própria do indivíduo. Ultrapassar as barreiras do medo é, talvez, um dos maiores 

desafios do mundo do trabalho e um dos principais objectivos deste curso. Das referências 

recolhidas, verifica-se que existiu a aplicação no campo profissional de competências técnicas 

adquiridas durante a formação. Tal facto ocorreu, principalmente, nas áreas da Educação, da 

Formação e da Gestão. 

 

 Sente que este workshop o/a influenciou a nível pessoal? Se sim, de que forma? 

“Foi, realmente, Ver para Crer em mim. Estava à espera de desenhar pior. De certa maneira, 

fiquei surpreendida comigo.” Profissão: dado não fornecido 

“Libertou-me de alguns preconceitos, partilhar os resultados do meu trabalho foi uma 

experiência nova, assustadora ao início, mas muito enriquecedora!” Vendedora 

“Conhecimento pessoal e ultrapassagem de barreiras, nomeadamente, desvio do 

perfeccionismo para uma forma mais liberta e não menos real de visão e perspectiva.” 

Engenheira/Investigadora 

“Sim. Estou muito mais atenta ao que me rodeia e, também, ao meu interior. Aprendi muito 

com a observação e discussão dos trabalhos com a turma. Também, aprendi a encarar a arte 

de uma forma diferente e como forma de me expressar.” Estudante de Medicina 
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“A dar mais importância à percepção que tenho do que me rodeia e à criatividade.” Estudante 

do décimo primeiro ano 

“Sim, na abordagem aos assuntos.” Designer e Formador 3D 

“Por ter melhorado a minha atenção, reparo, cada vez mais, em pequenos pormenores do dia-

a-dia e, honestamente, alegra-me o dia.” Estudante de Medicina 

“Sim, porque adquiri uma maior acuidade visual, maior concentração e mais calma.” Professora 

de História de Arte 

“Ajudou-me a perceber que sou capaz de mais coisas se não pensar tanto na perfeição.” 

Estudante do décimo ano 

“Em termos de desenvolvimento pessoal, influenciou a perspectiva de futuro no sentido de 

desenvolver a arte de desenhar, pois nunca explorei o gosto pessoal que sinto em desenhar. 

Ajudou-me a perceber que os nossos sentidos dão-nos muito mais do que aquilo que se vê, e 

com eles podemos ter a sensibilidade que, por vezes, não conseguimos encontrar apenas a ver 

algo, sem o sentir.” Bancária 

 “Conheci pessoas novas e diferentes, estive em contacto com maneiras diferentes de pensar e 

julgo que tal fez com que eu «crescesse».” Estudante do décimo ano 

“Passei a olhar os desenhos e quadros por outro prisma e fomentou o desejo de evoluir e 

adquirir mais conhecimentos.” Comerciante 

“Deu-me espaço e tempo para errar e evoluir. Ajudou-me a ter mais confiança, que era o que 

me faltava nas aulas da faculdade.” Estudante de Arquitectura 

“Sim, sem dúvida. Ainda que possa parecer estranho, dei por mim com um pouco mais de 

confiança e menos receosa de arriscar, em qualquer que seja a área.” Técnica de Recursos 

Humanos 

“Na forma de ver, de olhar, de observar, de medir a realidade e a maneira de apresentar essa 

realidade, ou algum aspecto dela, no papel.” Professor de Química 

“Consegui perceber que qualquer pessoa é capaz de desenhar.” Account Executive Publicidade 

Durante o processo de aprendizagem torna-se essencial reforçar as capacidades cognitivas a 

um nível pessoal e introspectivo, somente assim, o indivíduo consegue sentir que existiram 

verdadeiras alterações na forma como interpreta o mundo e a realidade. Através dos factores 
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assinalados pelos formandos, depreendem-se quais as aptidões que devem ser trabalhadas 

para alcançar um estado propício à mudança. É, por isso, necessário, promover a confiança e a 

auto-estima, por possibilitarem a libertação dos preconceitos associados a receios infundados, 

bem como, a emancipação do perfeccionismo. Deve-se estimular o auto-conhecimento e um 

aumento do interesse no conhecimento do outro. E, por último, fomentar a cultura e o saber 

como um meio de garantir mais segurança nas decisões tomadas. 

 

 Considera que a sua criatividade aumentou? 

“Sim, considerando a necessidade de desbloquear problemas recorrendo à abstracção / 

emoção.” Técnica Pós-Produção Audiovisual 

“Observo melhor os contornos das coisas.” Profissão: dado não fornecido 

“Sim, libertou-me muito mais…” Estudante do décimo primeiro ano 

“Ao olhar para a realidade de forma diferente.” Designer Industrial 

“Aprendi novos meios de concretizar as minhas ideias.” Estudante de Medicina 

“Consigo libertar a mente e ser mais criativa” Account Executive Publicidade 

“Sim, consideravelmente, através dos vários exercícios propostos foram surgindo muitas ideias 

que espero concretizar no futuro.” Bancária 

“O «leque de opções» que agora disponho é bastante maior.” Arquitecta 

“Sim! Tenho 1000 ideias a saltitar na cabeça desde as primeiras aulas. A maioria delas 

inspiradas nos resultados plásticos dos novos materiais – como a tinta-da-china e a aguarela – 

e pela transposição de ideias meramente abstractas para o papel.” Vendedora 

No que concerne às competências adquiridas no campo criativo, quer ao nível das opiniões 

expressas pelos participantes, quer ao nível dos resultados observáveis dos desenhos, 

constata-se que o tipo de criatividade manifestada por alguns formandos se situa no primeiro 

estágio intitulado de criatividade expressiva, segundo a escala de Taylor.117 Esta situação 

verifica-se na sequência da leitura das respostas dadas aos exercícios propostos, as quais 

                                                           
117

 Para mais informações acerca deste tema deve-se consultar o segundo capítulo desta dissertação. In 
Does Group Participation When Using Brainstorming Facilitate or Inhibit Creative Thinking? (Yale, 1957). 
Consultar também: A Criatividade (Lisboa, 1973). 
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revelaram abordagens originais na resolução do problema, bem como, resultados bastante 

expressivos. Tendo em conta as opiniões recolhidas, considera-se que foram cumpridos os 

objectivos quanto à promoção da criatividade como impulsor da emoção e da mudança. 

 

 Sente que a sua capacidade de observação e atenção melhorou? 

 “Passei a notar coisas que me passavam despercebidas.” Comerciante 

 “Penso que estou mais atenta e com mais vontade de observar o que me rodeia.” Estudante do 

décimo primeiro ano 

“Sinto que esta foi a capacidade que mais desenvolvi, estou muito mais atenta aos detalhes.” 

Estudante de Medicina 

“Sem dúvida. Vou ter mais atenção nos pormenores.” Consultor 

“Olhar pausadamente e ver o que, realmente, lá está, não só o «objecto» mas olhar para um 

todo, os espaços existentes, as relações entre os objectos /espaço.” Designer Industrial 

 “Sem dúvida que sim, mais do que isso, sinto-me com mais paciência para “esperar” pelo 

momento certo. Mais paciente comigo e com o que me rodeia.” Técnica de Recursos Humanos 

 

Através deste estudo é possível estabelecer-se uma relação directa do desenvolvimento das 

competências do desenho com a melhoria de capacidades cognitivas do indivíduo, entre as 

quais, a observação e a atenção. No que diz respeito a esta questão em particular, as respostas 

dadas às outras perguntas do inquérito devem, igualmente, ser tidas em conta aquando da sua 

análise. Desta forma, salienta-se a melhoria das capacidades de observação e atenção em 

todas as formas de leitura da realidade e em todos os contextos apontados pelos formandos, 

sendo eles de carácter profissional ou pessoal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Desenho é a disciplina que me permite estar,  

constantemente, a redescobrir o mundo. 

Eu aprendi que aquilo que ainda não desenhei, nunca vi, realmente,  

e quando começo a desenhar uma coisa comum,  

apercebo-me como ela é extraordinária, um milagre puro. 
Frederick Franck118 

 

O pensamento que originou este projecto, agora concretizado num trabalho de investigação, 

foi, desde o primeiro momento, uma única vontade: a descoberta do desenho pelas pessoas. 

Esta ideia resume-se numa tentativa de afirmar a sua importância para a sociedade, junto de 

todos os que procuram um novo caminho para um futuro mais genuíno, cujas bases assentam 

na evolução cultural e cognitiva do indivíduo. 

Verifica-se, pela leitura desta dissertação, que muitos psicólogos e professores têm vindo a 

defender o papel das artes no campo da Educação. Alguns autores, como Elliot Eisner, 

acreditam que as competências adquiridas através de uma formação artística permitem o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas do indivíduo; opinião partilhada por Arthur Efland 

e Michael Parsons, que afirmam o facto das artes serem fundamentais para a compreensão do 

contexto da Humanidade e, desta forma, para o conhecimento e crescimento pessoal do 

indivíduo. 

Estes factores levam a crer que no âmago desta aprendizagem se situa a criação e, todos os 

elementos que compõem o seu processo. Desta forma, no campo da criatividade, destacam-se 

outros autores, como Sara Bahia e Mihaly Csikszentmihalyi, que explicam a importância de se 

cultivar um pensamento criativo estimulado através da prática de uma actividade artística, 

como o Desenho. 

Nesta sequência, o estudo de autores como John Berger e Nelson Goodman, permite a 

concepção do desenho como visão do mundo, ou seja, o processo criativo surge como 

representação/interpretação da realidade sentida, tanto pelo artista, como pelo leitor da obra. 

                                                           
118

 In The Zen of Seeing (London, 1973). 

" 
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Na sequência desta perspectiva encontra-se o trabalho realizado por Betty Edwards. O seu 

contributo na exploração e difusão das competências do Desenho influencia, ainda hoje, os 

programas curriculares de inúmeras escolas de arte espalhadas por todo o mundo. Tendo em 

conta, a abrangência e o êxito do seu método, procedeu-se à análise de alguns dos exercícios 

criados pela autora para posterior aplicação na estrutura curricular da formação Ver Para Crer. 

Assim sendo, após a realização deste trabalho de investigação, conclui-se que o Desenho pode 

causar uma mudança ao nível do entendimento da realidade visível, bem como, estimular a 

exploração de uma consciência pessoal mais apurada, sensível e selectiva. Este facto verifica-

se nas opiniões manifestadas pelos formandos e, também, através da leitura das respostas 

dadas aos exercícios considerados mais criativos, e nos quais se promove uma interpretação 

abstracta de conceitos e de emoções. Desta forma, constata-se que pessoas sem formação 

artística são capazes de aprender, rapidamente, a utilizar a linguagem visual e gráfica como 

forma de expressão criativa. Por conseguinte, a constatação da melhoria destas e outras 

capacidades, como a observação e a atenção, é feita com admiração por parte dos formandos, 

que passaram a aplicar as aptidões desenvolvidas nas vivências do seu dia-a-dia e do meio 

profissional. 

Da mesma maneira, verificou-se que durante a realização da formação Ver Para Crer, existiu 

um reforço das ligações interpessoais e da confiança dos participantes por meio da cooperação 

e da experiência colectiva do Desenho como processo criativo. Estas acções promovem o 

trabalho de equipa em prol de um bem comum e devem ser objecto de futuras investigações. 

Sugere-se que a metodologia escolhida seja aplicada num contexto, estritamente, profissional 

e que tenha lugar na própria sede de uma organização ou instituição pois, desta forma, o 

estudo a realizar terá como amostra um grupo de pessoas com relações de trabalho, 

previamente estabelecidas.  

Motivo pelo qual, se torna necessário salientar que uma das principais limitações desta 

investigação consiste no facto dos resultados apresentados serem objecto da metodologia 

empregue e que, por isso mesmo, as respostas encontradas só se podem aplicar aos indivíduos 

que integraram o mesmo estudo de caso.  

No entanto, considera-se que o compromisso efectuado por cada um dos participantes na 

formação Ver Para Crer e, consequente, evolução e sucesso alcançados são motivos, mais do 

que suficientes, para se investir na criação de estruturas que possibilitem a difusão do 

Desenho como um meio de inovação e progresso cultural acessível a toda a população.   
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ANEXOS 

 

A informação correspondente aos anexos do presente estudo encontra-se em suporte digital 

devido à sua ampla extensão e pode ser consultada no DVD que acompanha este trabalho. 

Fazem parte deste conjunto os seguintes dados: 

1. FICHEIRO EM FORMATO EXCEL COM OS DADOS DOS FORMANDOS; 

2. PLANOS DAS OITO SESSÕES DO CURSO; 

3. UM EXEMPLAR DO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO; 

4. FOTOGRAFIAS DOS DESENHOS REALIZADOS PELOS 69 PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO; 

5. FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS DIFERENTES SESSÕES DO CURSO. 
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