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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por principal objetivo o estudo da perspetiva linear e orgânica 

aplicada à conceção do desenho de paisagem, considerando a perspetiva como uma 

ferramenta fundamental no sentido de materializar graficamente as experiências sensoriais 

proporcionadas pela paisagem / lugar a representar.  

A metodologia utilizada consistiu numa primeira fase na investigação das teorias e 

métodos de representação da perspetiva aplicados ao desenho de paisagem, seguida da 

aplicação prática a um caso específico. 

Assim, no âmbito da perspetiva linear foram analisados e explanados: o 

enquadramento visual, os métodos de representação baseados na geometria descritiva e 

ainda o desenho das sombras e reflexos dentro das sombras. No âmbito da perspetiva 

orgânica foram analisadas e descritas técnicas que utilizam a profundidade de campo, a cor, 

sobreposição e desvanecimento e o claro-escuro como modo de adicionar profundidade ao 

desenho. Para o efeito foi também explanado um conjunto de materiais, técnicas gráficas e 

recursos, os quais através de exemplos práticos executados por diferentes artistas ao longo 

do tempo, demonstram o desenho da perspetiva e a aplicação das teorias. Por fim, foi 

elaborado um conjunto de desenhos originais, tendo em vista a representação do lugar de 

um caso específico, utilizando para o efeito as teorias e métodos de perspetiva linear e 

orgânica, com recurso a diferentes materiais e técnicas gráficas. Os desenhos foram 

enquadrados no âmbito do “desenho de projeto”, partindo-se assim das projeções 

horizontal e verticais de um projeto de arquitetura paisagista, para se obter diferentes vistas 

do espaço proposto. 

Pode concluir-se que as técnicas e métodos descritos e exemplificados, se adequavam, 

com alguns ajustes, ao fim a que se destinavam, designadamente na conceção do desenho 

de paisagem, trazendo à realidade pictórica o mundo sensorial percecionado pela visão 

humana. 

 
 
 
 
Palavras-Chave: desenho; perspetiva; perspetiva linear; perspetiva orgânica; paisagem 
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ABSTRACT 
 

This dissertation was primarily engaged in the study of linear and organic perspective 

applied to the drawing of landscape, considering the perspective as a fundamental tool in 

order to graphically materialize sensory experiences offered by the landscape / place to be 

drawn. 

The methodology consisted initially in the investigation of perspective theories and 

perspective representation methods applied to landscape drawing, followed by practical 

application to a specific case. 

Thus, within the linear perspective were analyzed and explained: the visual framing, the 

methods of representation based on the descriptive geometry and also the design of 

shadows and reflections within the shadows. In the context of organic perspective were 

analyzed and described techniques utilizing depth of field, the color, or fading and 

overlapping and light-dark so as to add depth to the drawing. It was also explained a set of 

materials, printing techniques and resources, which by means of practical examples 

executed by different artists over time, show the perspectives’ drawings and application of 

theory. Finally, a set of original drawings was prepared in order to represent a place of a 

specific case, using for this purpose the theories and methods of linear and organic 

perspective, using different materials and printing techniques. The drawings were framed 

under the "project design", starting with the horizontal and vertical projections of a 

landscape architecture design to provide different views of the proposed space. 

It can be concluded that the techniques and methods described and exemplified, were 

suitable, with some adjustments, to the purpose it was intended, in particular in the 

landscape design conception, bringing to reality the pictorial sense world perceived by the 

human eye. 

 

 
 
 
 
 
Key Words: draw; perspective; linear perspective; organic perspective; landscape 
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INTRODUÇÃO 

 

Admitindo o pressuposto que a conceção de um projeto de arquitetura paisagista pode 

partir de um conjunto de sensações físicas/sensoriais que capacitam o ser humano para a 

perceção da realidade, ou seja, e a título de exemplos: como a luz se propaga numa 

determinada atmosfera; como as sombras se projetam; se está frio ou calor; seco ou 

húmido; quente ou fresco; se cheira a flores; a erva acabada de cortar; se o chão é duro; se a 

gravilha range debaixo dos pés a cada passo; se os pássaros cantam; se a folhagem é macia 

ou pontiaguda; se as superfícies são estáveis ou oscilam… 

Como pode o desenho ser uma ferramenta fundamental para trazer à realidade, no 

sentido da conceção de projeto, esse mundo sensorial? 

Ainda que o próprio traço desejavelmente inclua a relação sensorial com o objeto 

representado, citando Nicolaides “o desenho é o resultado de uma observação em que 

todos os sentidos estão envolvidos” (Nicolaides, 2008, p.6). No âmbito do presente 

trabalho, propõe-se que seja também um desenho realista/sensorial de representação da 

paisagem tal como o ser humano a perceciona. Nesse sentido, os métodos conjugados de 

desenho da perspetiva, linear e orgânica, aqui abordados, tornam-se ferramentas que 

permitem o desenho realista e simultaneamente sensorial que pretende aproximar-se da 

visão e perceção humana dos espaços. 

As teorias e métodos descritos podem ser utilizados com maior ou menor intensidade 

em diferentes tipos de desenho, correspondendo a diferentes etapas da conceção de 

projeto, cujo tema é a paisagem: 

(1)  Desenho com base na observação: através da prática das regras da perspetiva 

linear e orgânica, da sua observação na paisagem e representação em desenho, 

deseja-se que estas se vão tornando “automáticas”, ou seja, inerentes ao próprio 

ato de desenhar, podendo mais facilmente ser usados quando não se tem por base 

a realidade ou o espaço/paisagem que efetivamente se observa. 

(2)  Desenhos com base na imaginação: o desenho de imaginação pode usar os 

recursos praticados no desenho de observação, uma vez que geralmente a ideia de 

projeto / imagem que se forma na mente não é muito clara, ou sendo-o não terá a 

mesma definição que uma paisagem real, para onde se pode olhar inúmeras vezes 
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e confirmar os pormenores para depois passar para o papel. Uma forma de 

“agarrar a ideia” materializando-a através do desenho. 

(3)  Desenho de projeto, com recurso a sistemas de projeção tendo por base desenhos 

em projeção horizontal e vertical: a partir de uma planta e alçados constrói-se 

rigorosamente a perspetiva desejada, selecionando-se os diferentes parâmetros de 

modo a que o resultado final contenha a informação que se pretende transmitir. 

Este tipo de desenho revela-se bastante informativo e útil numa fase final de 

comunicação da ideia de projeto para o público em geral. 

A metodologia utilizada pretende estudar e descrever detalhadamente as teorias e 

métodos da perspetiva linear e orgânica, aplicadas ao desenho de paisagem, assim como 

indicar um conjunto de técnicas e materiais apropriados para o efeito, ao que se segue a 

aplicação prática a um caso específico de representação de um lugar. Pretendendo-se assim 

obter um desenho capaz de dar resposta à questão formulada.  

A tradução das citações de autores estrangeiros, cujos textos não estavam em 

português, é da exclusiva responsabilidade da autora da presente dissertação. 
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CAPÍTULO I – TEORIAS, MÉTODOS E SUBMÉTODOS DA PERSPETIVA 

LINEAR APLICADOS À PAISAGEM 

 

1.1 Enquadramento visual  

 

Jungmann (1996) expõe o processo pelo qual resulta a existência visual dos corpos sob 

a luz, pré-definindo para o efeito a existência de três componentes: um emissor de luz, um 

transmissor de luz, sendo este o corpo/objeto/espaço a ser representado, e por último um 

observador que recebendo a luz faz a restituição da imagem. Assim o enquadramento 

visual é consequência direta deste observador, devendo ao estabelecer-se um determinado 

enquadramento ter em conta: “a posição do observador, o seu afastamento e o ângulo de 

visão relativamente ao objeto” (Jungmann, 1996, p.15). 

Com efeito a posição do observador relativamente ao objeto/paisagem que se pretende 

representar em perspetiva, determina a distância do observador em relação ao objeto, assim 

como estabelece o ângulo sobre o qual esse mesmo objeto é observado. 

  

  

Fig. 1 – Desenhos de Jungmann ilustrando como diferentes posições do observador relativamente ao 

objeto, resultam em desenhos distintos, e perceções diferentes do objeto em questão. (em: Jungmann, 1996, 

p.27) 
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Para Jungmann são também pertinentes no resultado final da imagem as direções da 

iluminação e as posições das fontes de luz, sobretudo quando conjugadas com a posição do 

observador, de frente ou de costas para a luz, em cima ou em baixo, à frente ou atrás do 

objeto (fig. 2, 3, 6, 7, 8) (Jungmann, 1996, p.27). Efetivamente o enquadramento visual 

resulta de uma escolha consciente quanto ao conjunto destes fatores, tendo em mente o 

que queremos representar e a ênfase que queremos dar a determinados aspetos. 

Para o autor acima referido, a variável refente ao ângulo de visão incorpora não só a 

altura de visão mas também a direção do eixo central de visão, ou seja se o observador olha 

para cima, em frente ou para baixo, posicionando-se o objeto a ser representado na direção 

deste eixo. Contudo para efeitos da temática do presente trabalho, consideraremos que o 

observador olha em frente, sendo variáveis relativamente ao observador a sua altura e 

distância de observação. 

 

Fig. 2 – Variações da direção do eixo central de visão. Imagem em: Ching, 2001, p.203 

 

A representação em perspetiva linear, partindo de uma construção geométrica e 

tentando um desenho que simule a visão humana, tende a seguir certas orientações de 

modo a que o desenho final seja relativamente realista. Nesse sentido uma das referências a 

ter em conta é a amplitude do cone de visão humano. Dada a anatomia do sistema de visão 

humano “para ter uma visão nítida dos diferentes pontos de um objeto, o globo ocular é 

obrigado a dirigir o seu eixo para esses diferentes pontos, o que se consegue virando 

sucessivamente para esses pontos o globo ocular sem virar a cabeça, e de tal modo que os 

raios visuais dirigidos aos pontos extremos do objeto façam entre si um ângulo não 

superior a 35º” (Pinheiro, 1980, p.98). Com efeito “O cone de visão serve como guia para 

determinar o que deve ser incluído nos limites de um desenho em perspetiva. Admite-se 

que um cone de visão de 60º é o campo de visão normal, no qual os principais aspetos do 

tema devem ser posicionados. (…) Um cone de visão de 90º é aceitável para elementos 
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periféricos” (Ching, 2001, p.202), admitindo-se assim algum grau de deformação, sem 

contudo comprometer o efeito realista. 

“Quanto mais longe um objeto está do centro de visão, maiores serão os ângulos das 

linhas de visão do objeto e mais afastados, as interseções das linhas de visão com o plano 

de desenho1. Ou seja, quanto mais o objeto se movimenta lateralmente, paralelo ao plano 

de desenho, mais seu tamanho aparente aumentará. Note que isto é o oposto do que 

ocorre na realidade.(…) Usamos o cone de visão para limitar nossa vista na perspetiva 

linear e para controlar esta distorção” (Ching, 2001, p.209). Ou seja, quanto mais afastado 

do centro do cone de visão maior será a deformação. 

 

 

Fig. 3 – Amplitudes do cone visual e deformação periférica exemplificada através da perspetiva linear do 

cubo. Desenho computorizado da autora 

 

Enquadramento visual e ajuste das variáveis em perspetiva linear 

Altura de visão: “A altura do ponto de observação determina se um objeto é visto de 

cima, de baixo, ou na própria altura” (Ching, 2001, p.210). No âmbito do presente trabalho, 

o desenho de paisagem, a linha do horizonte acompanhará sempre a linha dos olhos, ou 

seja, o observador olha sempre em frente. 

 

                                                 
1
 Plano de desenho: “É um plano transparente, imaginário, coincidente com a superfície de desenho, no 

qual a imagem do objeto tridimensional é projetada, também chamado plano de projeção [ou quadro]. O 

plano de desenho secciona o cone de visão e é sempre perpendicular ao eixo central de visão. Enquanto o 

eixo central de visão é horizontal, o plano do desenho é vertical” (Ching, 2001, p.203) 
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Fig. 4 – Variação da altura de visão exemplificada através da perspetiva linear do cubo. Desenho 

computorizado da autora 

 

Distância de visão (afastamento): “A distância do ponto de observação ao objeto 

influencia o grau de deformação que ocorre no desenho de perspetiva. Conforme o 

espectador se move, afastando-se do objeto, os pontos de fuga distanciam-se, as linhas 

horizontais aplanam-se e a profundidade da perspetiva comprime-se. À proporção que o 

espectador se aproxima, os pontos de fuga movem-se para perto (aproximam-se), os 

ângulos horizontais ficam mais agudos e a profundidade da perspetiva passa a ser 

exagerada” (Ching, 2001, p.211). 

 

Fig. 5 – Variação da distância de visão exemplificada através da perspetiva linear do cubo. Desenho 

computorizado da autora 

 

Posição do quadro: “A posição do plano de desenho só afeta o tamanho da imagem 

em perspetiva. Quanto mais perto o plano de desenho estiver do ponto de observação, 

menor será a imagem em perspetiva; quanto mais afastado estiver o plano de desenho, 

maior será a imagem” (Ching, 2001, p.213). Devendo ainda atender a que, concretamente 

no desenho de perspetiva linear da paisagem, “o observador deve estar a uma distância do 
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quadro igual a uma vez e meia a maior dimensão do desenho, de maneira a respeitar o 

campo de visão normal” (Pinheiro, 1980, p.99) 

 

Fig. 6 – Variação da posição do quadro exemplificada através da perspetiva linear do cubo. Desenho 

computorizado da autora 

 

Inclusão de objetos ou conjunto de objetos a diferentes distâncias do 

observador: A representação da paisagem, morfologicamente composta por um conjunto 

de objetos, frequentemente sem uma relação de ortogonalidade entre si, assentes em 

determinada topografia, também esta mais ou menos irregular, torna por vezes 

recomendável a escolha de um enquadramento visual que inclua diferentes planos de 

imagem no sentido de melhor se perceber a profundidade do espaço. Para o efeito Pillet 

(1885) indica a utilização de três planos de imagens complementados por um último plano 

do horizonte” (J.-J. Pillet, 1885, cit. in Jungmann,1995, p.71). E ainda que o autor refira 

esta técnica aplicada a outro tipo de perspetiva (designadamente à orgânica que veremos 

nos capítulos posteriores), em perspetiva linear é igualmente útil, sendo que os objetos vão 

aparentemente diminuindo de tamanho à medida que se afastam do observador e as linhas 

paralelas, a existirem, vão convergindo para iguais pontos de fuga. 

 

Fig. 7 – Desenho de paisagem com vários planos de imagem. “The Valley of the Stour with Stratford St. 

Mary in the Distance”, John Constable, 1812-16, caneta e aguarela sobre papel. Imagem em: 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/study-room-resource-constable/ 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/study-room-resource-constable/
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1.2 Restituições perspéticas 

 

“A restituição perspética consiste em, sendo dada uma perspetiva de um determinado 

motivo arquitetónico por exemplo, daí conseguir tirar as suas verdadeiras dimensões. 

Assim, se nós conseguirmos localizar a linha do horizonte, o ponto principal e os pontos 

de distância inteira, por meio (…) das regras da perspetiva, podemos chegar facilmente às 

dimensões desejadas, passando da projeção cónica para a projeção ortogonal, e chegar 

assim, a partir dos resultados aos dados do problema” (Pinheiro,1980), ou seja às 

verdadeiras dimensões do espaço/objetos inicialmente visualizados em perspetiva linear e 

após a restituição, representados através de projeções ortogonais (vertical e horizontal) com 

as suas dimensões à escala e com verdadeiras proporções entre as partes. 

“No caso da fotografia, sendo uma perspetiva automática, a partir dela, em muitas 

situações será possível verificar e encontrar os elementos geométricos que poderão ser úteis 

para variados fins e objetivos, quer em termos técnicos, quer em termos conceptuais. 

Partindo da análise e da restituição perspética da imagem em causa, torna-se possível, 

inclusive, passar do sistema cónico central ao sistema de dupla projeção ortogonal, 

restituindo plantas e alçados, uma vez conhecendo a distância de visão, a altura de visão e 

outros elementos” (Trindade, 2008, p.398). 

Este método poderá ser de utilidade em diferentes fases da conceção do desenho de 

projeto: numa fase inicial de desenvolvimento do projeto, quando perante uma experiência 

física de vivência de um espaço, e/ou a sua observação através do seu registo fotográfico, 

se pretende representá-lo através das projeções ortogonais de modo a, total ou 

parcialmente, ser reproduzido num projeto. Ou na fase de apresentação final do projeto, 

querendo fazer-se a integração do proposto com a envolvente existente, através de 

montagem fotográfica. Para o efeito as fotografias deverão ser tiradas exatamente do ponto 

onde se encontra o observador virtual, no caso da perspetiva, ou seja, o ponto onde está 

localizado o observador deverá ser o mesmo onde estará localizada a máquina fotográfica, 

no caso da fotografia (Jantzen, 1985). 
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1.3 Representação pelo método dos traços e pontos de fuga 

 

“Uma das grandes vantagens que a perspetiva trouxe, para o campo da representação, foi a 

possibilidade de estabelecer, sem equívocos, a grandeza aparente dos objetos em função das respetivas dimensões 

e posição relativa no espaço. Para tal concorrem vários elementos de ordem matemática – geométrica, 

fundamentalmente a utilização de um único ponto de fuga para um mesmo conjunto de paralelas“. 

 Costa, 1992, p.54 

 

Construção geométrica a partir das projeções ortogonais 

A aplicação do método dos traços e pontos de fuga é feita quando existe o desenho 

das projeções horizontais e verticais, segundo o sistema de dupla projeção horizontal (ou 

sistema de Monge), e se pretende a partir daí desenhar uma perspetiva linear do 

objeto/espaço/paisagem em questão. Com efeito, “modernamente, com os programas 

informáticos em Cad e em 3D economiza-se o esforço manual na resolução e no rigor dos 

desenhos geométricos, permitindo também relacionar e solucionar, quer em termos 

técnicos, quer em termos estéticos, a conceção de determinadas ideias” (Trindade, 2008, 

p.288), sendo igualmente interessante, no sentido de perceber as regras de construção da 

perspetiva linear, conhecer um método relativamente expedito e manual para a sua execução. 

De salientar ainda que se trata de um método especialmente aplicável para retas 

horizontais, sendo que retas de outras orientações podem geralmente ser obtidas a partir da 

construção inicial, segundo determinados pontos de referência. 

Assim, “se no sistema de projeção central ou cónico considerarmos como centro de 

projeção o olho de um observador, como retas projetantes os raios visuais do mesmo, e 

como plano de projeção um plano vertical chamado plano do quadro, ou simplesmente 

quadro, a projeção central assim obtida chama-se perspetiva cónica, perspetiva geométrica 

ou perspetiva linear” (Pinheiro, 1980, p.8). 

 

Fig. 8 – Sistema de projeção central ou cónico. Imagem em: Pinheiro, 1980, p.8 
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Com efeito, e partindo dos planos de projeção ortogonais usados no sistema de dupla 

projeção, construímos o perspetógrafo (sistema constituído por um conjunto de planos) 

que nos permitirá a aplicação do método. 

 

Fig. 9 – Planos usados no sistema 

de dupla projeção ortogonal. 

Desenho computorizado da autora  

  

 

Fig. 10 – Perspetógrafo. Desenho 

computorizado da autora 

 

Após o posicionamento quer do observador, quer do objeto, sendo que “a figura que 

se pretenda perspetivar estará, duma maneira geral, sempre no espaço real” (Pinheiro, 1980, 

p.17), de modo a garantir uma menor deformação da perspetiva obtida, poder-se-á aplicar 

o método. Para tal será fundamental determinar as interseções das retas que queremos 

perspetivar com o quadro, e os pontos de fuga dessas mesmas retas. 

“Por definição, ponto de fuga duma reta é o ponto da mesma que está situado no 

infinito. Sendo assim, para em perspetiva termos o ponto de fuga de uma reta, - o que tem 

especial importância, pois é o ponto onde a perspetiva da reta termina, - temos que ver 

onde é que o raio visual que encontra a reta no infinito interseta o quadro, pois esta será a 
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perspetiva do ponto do infinito da reta ou seja a perspetiva do seu ponto de fuga. 

Evidentemente que este raio visual terá de ser paralelo à reta dada pois só as retas paralelas 

se encontram no infinito. Então para determinar a perspetiva do ponto de fuga duma reta 

faz-se passar pelo observador uma paralela à reta dada e procura-se a interseção desse raio 

visual com o quadro. (…) De fato quando pelo observador conduzimos paralelas a várias 

retas paralelas entre si ficamos sempre com uma e mesma reta que ao encontrar o quadro 

dá apenas um ponto de fuga” (Pinheiro, 1980, p.28). 

Segue-se a demonstração do método dos traços e pontos de fuga através do exemplo 

da perspetiva linear do cubo: 

 

 

Fig. 11 – Projeções ortogonais 

do objeto (neste caso um cubo 

assente no plano horizontal); 
  

 

Fig. 12 – Posicionamento do 

observador, resultando no 

enquadramento; 
 

 

Fig. 13 – Execução da perspetiva 

da projeção ortogonal horizontal: 

identificação dos conjuntos de 

retas paralelas (que contêm os 

segmentos de reta); 
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Fig. 14 – Determinação das 

interceções das retas com o 

quadro – traços (T) das retas 

(acontecem todas na linha de 

terra) 
  

 

Fig. 15 – Traçado, pelo 

observador, das retas paralelas 

aos conjuntos anteriormente 

identificados; 
  

 

Fig. 16 – Determinação da 

interseção destas retas com o 

quadro (pontos de fuga dos 

diferentes conjuntos de retas 

paralelas). Para retas horizontais 

o ponto de interseção pertence à 

linha do horizonte; 
  

 

Fig. 17 – desenho dos conjuntos 

de retas paralelas em perspetiva 

(projeção linear no quadro), 

unindo dois pontos de cada reta: 

o ponto de interseção da reta 

com o quadro e o respetivo 

ponto de fuga; 



19 

 

 

Fig. 18 – Marcação das alturas 

em verdadeira grandeza, medidas 

no plano vertical; 
  

 

Fig. 19 – Construção da 

perspetiva através das linhas e 

pontos de referência 

anteriormente traçados; 
  

 

Fig. 20 – Perspetiva linear do 

cubo (desenho final). 

Figs. 11 a 20 – Desenhos computorizados da autora 

 

Método aplicado ao desenho de observação 

No desenho de observação não partimos de projeções ortogonais, pelo que o método 

em si não se aplica. No entanto, “como indicador de profundidade, a perspetiva linear 

sustenta-se na sua principal característica pictórica: a aparente convergência de retas 

paralelas num ponto de fuga comum, conforme retrocedem em distância” (Ching, 2004, 

p.88). Assim, no desenho de observação, esta circunstância poderá ser uma referência 

aquando da execução do desenho e sempre que nele existam retas paralelas. 
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Outra das consequências da convergência das retas paralelas é a redução de tamanho e 

a diminuição do espaço, à medida que se retrocede relativamente ao observador. “A 

perspetiva de tamanho refere-se à aparente redução do tamanho de um objeto, conforme 

ele se mova para longe de nós. (…) Se sabemos, ou imaginamos que dois objetos são do 

mesmo tamanho, mas estão representados em dimensões diferentes, então o maior poderá 

estar mais perto que o menor” (Ching, 2004, p.85), o que contribuirá para transmitir a 

sensação de profundidade no desenho. Para um efeito mais eficaz propõe-se a utilização de 

objetos de tamanho conhecido “como figuras humanas, ou objetos de tamanho similar no 

campo visual, como uma série de janelas, mesas ou postes de luz” (Idem). 

Uma outra das implicações da perspetiva linear aplicada no desenho de observação é a 

posição vertical no campo visual: “a posição vertical de um objeto no campo visual é 

indicadora da sua distância ao observador. Habitualmente, vemos abaixo os objetos que 

estão mais próximos e, acima os objetos mais distantes” (Ching, 2004, p.86). Ou seja, 

quanto mais afastado um objeto se encontra do observador, mais esse objeto se aproxima 

da linha do horizonte, relativamente à sua posição vertical no campo visual. É válido quer 

para objetos posicionados tanto abaixo da linha do horizonte (p. ex. pessoas), como acima 

da linha do horizonte (p.ex. um avião).  
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1.4 Método do traçado de paralelas: pontos de fuga inacessíveis 

 

Este método poderá ser usado quando o ponto de fuga das retas paralelas, referido no 

subcapítulo anterior, não se encontrar dentro dos limites do desenho, ou a sua localização 

ser tão longe que se torna impraticável determiná-lo. Assim poder-se-á recorrer ao método 

do traçado de paralelas e pontos de fuga inacessíveis. 

 

Construção geométrica a partir das projeções ortogonais 

“Se a reta R e o ponto M estão assentes no geometral [fig. 21] unimos M a um ponto 

qualquer N da reta r; por N conduzimos uma perpendicular à linha do horizonte que 

encontrará HH1 [ou seja, LH, Linha do Horizonte] no ponto Q; unimos Q a M. Tomamos 

sobre r um ponto qualquer N1 e por ele conduzimos paralelas N1M1 e N1Q1 respetivamente 

a NM e NQ; quando por Q1 conduzirmos uma paralela a QM1 ela encontrará NM1 em M1 

que unido a M nos dá s paralela a r como pretendíamos. 

De fato se o triângulo NMQ se afastar para o infinito conservando sempre os seus 

vértices sobre r, s e HH1, irá ficando sucessivamente mais pequeno até que no limite se 

reduzirá a um ponto que será o ponto de fuga de r e s” (Pinheiro, 1980, p.29). 

 

 

Fig. 21 – Método do traçado de paralelas: pontos de fuga inacessíveis. Desenho em: Pinheiro, 1980, p.29 

 

Método aplicado ao desenho de observação 

“Na prática quando estamos a perspetivar diretamente da natureza executando 

esbocetos e não desenhos de precisão rigorosa, temos um processo muito aproximado de 

conduzir paralelas a uma reta dada cujo ponto de fuga é inacessível. Assim, por exemplo 

suponhamos [fig. 22] que temos duas retas a e b horizontais e um ponto M por onde 

pretendemos conduzir uma paralela a a e um ponto N por onde queremos passar uma 

paralela a b. 
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Fazemos passar por A, B e C verticais AA1, BB1 e CC1, que dividimos cada uma delas 

no mesmo número de partes iguais, 4 por exemplo, e prolongaremos essa divisão para o 

outro lado de HH1; a reta XX1 que passa por M, comporta-se em relação a a tal como as 

retas 1,1; 2,2; etc. (…) Na prática a e b poderiam ser por exemplo as linhas cimeiras de um 

edifício do qual as restantes linhas paralelas seriam as linhas divisórias dos pisos; M e N 

podiam ser pontos dos peitoris das janelas cuja linha horizontal se pretendia obter” 

(Pinheiro, 1980, p.30). 

 

Fig. 22 – Método do traçado de paralelas com pontos de fuga inacessíveis, aplicado ao desenho de 

observação. Desenho em: Pinheiro, 1980, p.30 

 

1.5 Sombras e reflexos 

 

Sombras 

No sentido de incorporar no desenho os aspetos que manifestem a perceção visual 

humana, “é por vezes necessário acrescentar ingredientes que diminuam o grau de 

abstração: é o que pretende a aplicação da teoria das sombras a qual, embora baseada em 

rígidos pressupostos também geométricos-abstratos, simula factos visuais” (Costa, 1992, 

p.114). 

Em desenho a sombra é um indicador de profundidade, onde “qualquer alteração 

abrupta de brilho estimula a perceção de uma silhueta ou um limite espacial separado da 

superfície de fundo por algum espaço intermediário. Este indicador de profundidade 

implica a existência de formatos sobrepostos e o uso de tonalidades contrastantes no 

desenho” (Ching, 2001, p.95), o que resulta no volume aparente dos objetos, tornando 

percetíveis as suas particularidades morfológicas. 
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Fig. 23 – Exemplo de como a sombra projetada (da esfera) faz variar as relações espaciais entre os 

objetos. “As sombras projetadas ajudam a explicar as relações espaciais. Na figura “A” a esfera paira 

acima da mais baixa das duas caixas. Na figura “B” parece estar localizada mais atrás, assente na caixa 

mais alta. Nas duas ilustrações o posicionamento e tamanho da sombra projetada indicam a posição da 

esfera e a sua relação com as outras duas formas”. Desenho e texto em: Goldstein, 2006, p.91 

 

Com efeito, a produção de sombra requer a existência de luz e objeto ou objetos sobre 

os quais incidem os raios luminosos. Assim, as características da sombra dependerão 

necessariamente quer das componentes da luz, das quais destacamos a direção, intensidade 

e cor, quer do objeto em si e da sua envolvente, condicionando esta última maior ou menor 

radiação indireta. (Jungmann, 1995, p.18). 

Quanto à direção luminosa, “admitimos que a luz se propaga em linha reta num meio 

transparente, homogéneo e isótropo, sendo que a direção define o ângulo do(s) feixe(s) de 

luz, a sua origem e o seu destino. Para o sol e a lua considera-se a origem no infinito e os 

raios luminosos para ambos serão paralelos, sendo a direção unicamente em função das 

horas do dia e das estações do ano. Para a luz artificial, as direções geralmente são múltiplas 

e mais complexas” (Jungmann, 1995, p.26). Em termos de traçado geométrico a variação 

dos raios luminosos poderá ser dividida em dois grupos: os raios luminosos que têm 

direção oblíqua ao plano de desenho (quadro) e raios luminosos paralelos ao plano de 

desenho, sendo que neste último caso “eles permanecem paralelos na perspetiva e são 

desenhados em sua elevação angular verdadeira acima do plano do solo. (…) [as suas 

projeções horizontais] permanecem paralelas entre si e em relação à linha do horizonte e 

são desenhadas como retas horizontais” (Ching, 2001, p.255), tornando-se o traçado de 

mais simples execução. 
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Fig. 24 e 25 – Sombra do cubo com direção oblíqua (em relação ao quadro) dos raios luminosos. 

Desenho computorizado da autora. 

 

 

Fig. 26 – Sombra do cubo com direção paralela (em relação ao quadro) dos raios luminosos. Desenho 

computorizado da autora. 

 

Outra das componentes, a intensidade de luz emitida, apresenta também variações 

consideráveis: “a intensidade de luz emitida [de fontes artificiais] é determinada pelo 

conjunto dos aparelhos luminosos e pela sua proximidade ao objeto considerado, enquanto 

a intensidade de luz solar depende de variáveis ligadas à latitude, às estações do ano e à 

hora, conjugadas com a composição da atmosfera e portanto à intensidade variável dos 

reflexos atmosféricos” (Jungmann, 1995, p.28). Por último, a cor da luz emitida depende da 
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sua composição espetral, atendendo a que “cada fonte de luz emite radiação de 

determinado comprimento de onda, situada em certa zona do espetro de cor da luz branca, 

(…) variando quanto à luz artificial em função do tipo de fonte luminosa, enquanto para a 

luz natural depende do estado atmosférico, hora, estação, etc…” (Jungmann, 1995, p.30). 

No desenho de paisagem, a fonte radiante que ilumina o objeto/espaço/paisagem será 

o sol, caso o desenho represente uma vista diurna, ou foco ou focos de luzes artificiais 

e/ou a luz do luar, caso se trate de uma vista noturna. Para efeitos do presente trabalho, 

desenvolveremos o caso da vista diurna, onde os raios luminosos têm origem no sol, 

podendo incidir de modo direto (radiação luminosa direta) ou indiretamente (radiação 

luminosa indireta), segundo “o princípio fundamental da iluminação, onde todos os corpos 

são iluminados por raios luminosos diretos e também por raios luminosos indiretos ou 

refletidos” (Jungmann, 1995, p.24). 

“O traçado de sombras consiste em encontrar a linha separatriz de luz/sombra2 

característica de cada corpo, segundo uma dada iluminação, da sua sombra própria segundo 

um determinado ângulo, assim como as diferentes sombras projetadas destes corpos sobre 

outros corpos nas proximidades e em particular sobre um suporte em particular, o solo. 

(…) O traçado de uma sombra define portanto a linha separatriz luz/sombra, real na 

renderização das superfícies planas, mas frequentemente fictícia para as superfícies curvas, 

onde os degradês da renderização fazem o efeito da linha separatriz, linha de pontos de 

contacto de todos os raios tangentes e também linha de pontos que recebem menos os 

reflexos indiretos atmosféricos. De facto essa linha, pelo menos no caso das superfícies 

curvas, será a linha mais escura da sombra, e no entanto primordial para a renderização 

destas superfícies. (…) Na parte iluminada apenas a linha separatriz luz/sombra nos 

interessa, porque apenas ela permitirá definir os contornos das sombras projetadas. O 

método consiste em seguir essa linha escrupulosamente ponto por ponto, para saber onde 

ela definirá a sombra” (Jungmann, 1995, p.34). 

 

Determinação da perspetiva linear da sombra do ponto A 

A sombra do ponto A, no espaço real, que designaremos como AsD (sombra de A no 

diédrico, ou seja no sistema de dupla projeção ortogonal), é o ponto que resulta da 

interseção do raio luminoso r, que passa pelo ponto A, com o plano horizontal. Este ponto 

                                                 
2
 Separatriz: linha que resulta do toque tangencial dos raios luminosos relativamente ao objeto. Esta linha 

faz a separação da zona iluminada no objeto e da sua zona em sombra própria. A sombra projetada do 

objeto é limitada pela sombra projetada da separatriz no plano. (Pinheiro, 1979, p.93) 
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AsD é também o ponto de interseção de duas retas: a reta r (raio luminoso) e a projeção 

horizontal desta mesma reta, r’D. Consequentemente, AsD é também o traço da reta r no 

plano horizontal. Esta circunstância permite-nos determinar a perspetiva linear da sombra 

do ponto A diretamente no quadro, sem necessidade de determinar a sombra no geometral. 

Assim, um dos métodos para determinar a perspetiva de AsD, ou seja a projeção linear 

no plano vertical com centro no observador de AsD, que designaremos por As, consiste em 

determinar as perspetivas de ambas as retas acima referidas: a reta r (raio luminoso) e a sua 

projeção horizontal r’D. A interseção destas duas retas no plano da perspetiva (plano 

vertical) será o ponto As, ou seja a sombra do ponto A vista em perspetiva linear. 

 

Fig. 27 – Elementos no espaço: ponto A, Observador e direção dos raios luminosos;  

 

Fig. 28 – 1º: Determinar a perspetiva do ponto A (através do método direto); 
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Fig. 29 – 2º: Determinar a perspetiva da projeção horizontal de A (através do método direto); 

 

Fig. 30 – 3º: Determinar o ponto de fuga dos raios luminosos (relativamente ao observador); 

para a luz solar os raios consideram-se paralelos, logo têm o mesmo ponto de fuga; 
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Fig. 31 – 4º: Traçar o raio luminoso que passa por A em perspetiva (como já temos o ponto A 

em perspetiva e o ponto de fuga dos raios luminosos, basta unir A com Fe); 

 

Fig. 32 – 5º: Determinar o ponto de fuga da projeção horizontal do raio luminoso (porque é 

uma reta horizontal o seu ponto de fuga existe na linha do horizonte); 
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Fig. 33 – 6º: Traçar a projeção horizontal do raio luminoso, que passa por A, em perspetiva 

(como já temos o ponto A' em perspetiva e o ponto de fuga das projeções horizontais dos 

raios luminosos, basta unir A' com F'e); 

 

Fig. 34 – 6º: “As” em perspetiva será o ponto de interseção das perspetivas das retas. 

Figs. 25 a 34 – Desenhos computorizados da autora 

 

Nesta abordagem estão subjacentes as teorias dos planos tangentes uma vez que “as 

linhas de sombra própria são as linhas de contacto ou de tangência dos planos tangentes 

(ou superfícies) paralelos à direção luminosa, no elemento que se quer determinar a 

sombra” (Pinheiro, 1979, p.96), quer a teoria das secções planas, atendendo a que “as linhas 

de sombra projetada resultam, ou são as linhas de secção produzidas pelos planos 
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(superfícies) de luz/sombra, tangentes ao elemento que produz sombra, naquele que recebe 

a sombra projetada” (Idem). 

“Embora por este processo geral se possa determinar todas as sombras, no entanto, 

por vezes, o traçado gráfico torna-se muito complicado, ou graficamente pouco rigoroso. 

Para evitar este inconveniente, utilizam-se, consoante o tipo de sombras produzidas, três 

métodos principais de determinação de sombras” (Idem): “método das superfícies 

concordantes; método dos planos secantes; método das sombras virtuais ou dos pontos de 

perca e quebra” (Pinheiro, 1979, p.97). 

Querendo determinar-se as sombras próprias nas superfícies de revolução (esfera, 

toro, elipsoides, etc…) o processo mais indicado será o método das superfícies 

concordantes, o qual se baseia “no facto de os pontos que pertencem à linha de 

concordância de duas superfícies, que concordam ao longo de uma linha comum, gozarem 

simultaneamente das mesmas propriedades” (Idem); “O método dos planos secantes é 

utilizado em certos casos de determinação de sombras de linhas, retas ou curvas, e de 

superfícies sobre outras superfícies. Empregam-se planos secantes auxiliares verticais 

paralelos à direção luminosa e que intersetam as superfícies dadas segundo linhas de 

rigoroso traçado gráfico” (Idem), “este método [dos planos secantes] é de uma aplicação 

morosa e pouco prática. Mas pode ser conveniente para encontrar certos pontos 

particulares das linhas de sombra”. (J.-J. Pillet, 1885, cit. in Jungmann, 1987; p.38); e ainda 

“o método dos pontos virtuais ou dos pontos de perca e quebra, utilizando-se geralmente 

para achar a sombra de linhas ou superfícies sobre outras superfícies. Consiste em 

determinar primeiro as sombras virtuais do conjunto sobre um plano, em geral o 

horizontal, as quais nos aparecem aí sobrepostas. Depois andamos com a sombra virtual do 

primeiro elemento “para trás” utilizando raios de sombra em sentido inverso até que esta 

sombra fique na sua posição real, isto é, projetada sobre o segundo elemento” (Pinheiro, 

1979, p.98). 

 

Reflexos 

Uma vez que os raios luminosos diretos não alcançam as zonas de sombra, própria ou 

projetada, a iluminação destas zonas é consequência da radiação luminosa indireta. Esta é 

composta pelo conjunto de raios luminosos provenientes dos reflexos atmosféricos e de 

proximidade. 
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Reflexos atmosféricos são provocados pelo designado raio atmosférico principal que 

irradia no sentido contrário aos raios luminosos. Com efeito, “a atmosfera contem infinitas 

esferas (molécula de ar, poeira, e outras partículas…) brilhantes que refletem a luz em 

todos os sentidos. Por conseguinte, um objeto, mesmo na sombra, recebe a luz indireta 

emanada de todas as pequenas e infinitas esferas (…) mas é na direção diretamente oposta 

aos raios solares, que os reflexos atmosféricos são mais luminosos, apesar de serem menos, 

comparados com as outras direções. (…) Se imaginarmos que a atmosfera não existe, há 

apenas duas fontes de luz: uma do sol S iluminando segundo a direção SO [sol - objeto], e 

outra, um segundo sol fictício S’ muito menos luminoso em relação ao outro, iluminando 

na direção oposta S’O [sol fictício – objeto]. Este segundo sol produzirá sozinho quase o 

mesmo efeito que todos os efeitos atmosféricos reunidos. Ele poderá ser 

convenientemente considerado em lugar desses reflexos, e designado raio atmosférico 

principal à direção de luz que ele poderá enviar. Mas é bom salientar que o sol destes 

reflexos é fictício; não tem as propriedades de sombra como o sol verdadeiro; não faz as 

separatrizes de sombra e de luz; ele está lá apenas para nos ajudar a compreender as 

variações de intensidade de luz, real ou aparente, dentro das sombras” (Jungmann, 1995, 

p.30-31). 

Reflexos de proximidade provêm da luz refletida pelas superfícies existentes na 

envolvente ao objeto, podendo designar-se de reflexos terrestes quando a luz é refletida 

pela superfície horizontal onde estão assentes os objetos. 

  

Fig. 35: o cilindro, sem proximidades verticais, é 

colocado sobre uma superfície semi-polida escura, por 

isso com poucos reflexos terrestes, e sem reflexos de 

proximidade, mas com reflexos atmosféricos 

 

Fig. 36: o cilindro é colocado sobre uma superfície semi-

polida escura, como anteriormente e “contornado” por 

duas superfícies verticais também semi-polidas escuras, 

com estes temos menos reflexos terrestes e de 

proximidade mas também menos reflexos atmosféricos 

 

Fig. 35 Fig. 36 Imagens e texto em: Jungmann, 1995, p.25 
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Fig. 37: a mesma situação mas a superfície horizontal é 

semi-polida branca, verificando-se essencialmente os 

reflexos terrestes 

 

Fig. 38: a superfície horizontal e as duas superfícies 

verticais são semi-polidas brancas, dando assim bastantes 

reflexos terrestes e de proximidade 

 

Fig. 37 Fig. 38 Imagens e texto em: Jungmann, 1995, p.25 

 

Na realidade “o modelado será duplo: modelação das sombras através dos reflexos, 

mas também modelação das zonas iluminadas através das linhas de iguais tons” (Jungmann, 

1995, p.67), ainda que aqui abordemos em particular a modelação das sombras. Quanto aos 

reflexos atmosféricos, ou seja à iluminação das sombras em consequência do raio 

atmosférico principal, poder-se-á enunciar de acordo com Jungmann (1995) um conjunto 

de princípios decorrentes da Lei da iluminação dentro das sombras própria e projetada (fig. 

39): 

“1º Na sombra própria, um elemento será tanto mais iluminado por toda a radiação 

atmosférica, tanto quanto seria se o raio atmosférico principal existisse sozinho (assim o 

ponto n é mais iluminado que o ponto m’); 

2º Na sombra projetada, um elemento m ou m’ será tão mais sombreado, tanto quanto 

seria mais claro, se essa sombra projetada não existisse. (assim m, que sem ecrã seria muito 

iluminado, passa a ser muito sombreado dentro da sombra projetada); 

3º As linhas de iguais tons dentro da sombra projetada serão as mesmas caso a sombra 

não existisse; apenas, as zonas que elas separam são tão mais sombreadas tanto quanto elas 

seriam luminosas sem a existência da sombra projetada – este terceiro princípio, muito 

importante, será designado com o título: princípio das sombras projetadas; 
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Figs. 39 – Imagem em: Jungmann, 1995, p.68. 

 

4º Dentro da sombra própria, as linhas de iguais tons traçam-se usando para o efeito 

um sol fictício, existindo só e diretamente oposto ao sol real. Por consequência, se os 

corpos são mates, as linhas de iguais tons, sendo as linhas de igual incidência, se obterão 

continuando o traçado daquelas que correspondem à parte iluminada da superfície e como 

se os raios diretos fossem suscetíveis de os atingir” (J.-J. Pillet, 1885, cit in Jungmann, 1995, 

p.68); 

E ainda, o efeito de distância, onde “a sombra projetada de um objeto sobre outro 

diminui de intensidade à medida que a distância entre estes dois objetos aumenta; este 

efeito [fig.40], quando o objeto que projeta a sombra está posicionado perto (posição A), 

ele tapa um maior número de raios atmosféricos do que quando está posicionado longe 

(posição B)” (Jungmann, 1995, p.67). 

 



34 

 

 

Figs. 40 – Imagem em: Jungmann, 1995, p.68 

 

Cor nas sombras 

No desenho de paisagem, um espaço exterior em simbiose com a envolvente 

atmosférica, a coloração das sombras torna-se geralmente azulada, atendendo a que “se os 

corpos observados estiverem muito afastados, a camada atmosférica difusora da luz é 

muito mais espessa e a tonalidade da luz difundida é quase sempre visível nas zonas de 

sombra” (Sousa, 1983, p.6). Assim, é nas zonas de sombra que se torna mais visível a luz 

difundida, pelo que as cores, além de mais escuras, tendem a apresentar um tom azulado 

(temática desenvolvida no sub-capítulo “cor e perspetiva”). 
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CAPÍTULO II – TEORIAS E MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO NA 

PERSPETIVA ORGÂNICA 

 

2.1 Paisagem e profundidade de campo 

 

Sendo a paisagem um espaço tridimensional, a sua representação realista pretende ter 

como resultado o desenho de um espaço com aparente profundidade, ou até mesmo o 

desenho de uma espaço que “envolva” o observador, e o leve a ter a experiência 

tridimensional da realidade. O que se pretende é o desenho realista, que transmita a 

sensação de tridimensionalidade do espaço, e também as suas características atmosféricas e 

luminosas. Um desenho que ilustre claramente a ideia de projeto, quer na sua fase 

imaginativa, quer na fase posterior de apresentação e comunicação do projeto. 

Com efeito, o resultado final dependerá da conjugação entre perspetiva linear e 

orgânica, sendo que num desenho mais informativo (nomeadamente quanto a 

características formais dos objetos e suas dimensões), a perspetiva linear será dominante e 

haverá pouco lugar para grafismos de perspetiva orgânica, e por outro lado, um desenho 

mais sensorial onde sobre a base da perspetiva linear se sobreporá fortemente a perspetiva 

orgânica. 

Ao contrário da perspetiva linear cujo resultado poderá ser o de um desenho altamente 

informativo, a perspetiva orgânica, através dos efeitos que adiciona ao desenho, acrescenta 

uma dimensão sensorial importantíssima pela sua ligação à experiência vivencial do espaço 

que temos enquanto seres humanos. Segundo idêntica designação de Costa (1992), “O 

termo “orgânicos” surge aqui por oposição a “geométricos”, aplicando-se aos elementos 

gráficos que contribuem para a criação do efeito tridimensional nas imagens 

representativas, não tendo raízes geométricas mas antes sensoriais” (Costa, 1992, p.28). 

Essa vivência do espaço e perceção do mesmo leva a que o observador escolha 

determinadas características da envolvente e retenha principalmente essas, numa 

preferência pessoal. Ching (1990) refere que ”não vemos tudo o que somos capazes de ver, 

(…) selecionamos apenas a informação pertinente para as nossas necessidades imediatas”, 

(Ching, 1990, p.13) ou seja, ver é escolher. 
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A profundidade de campo incorpora esta circunstância, na medida em que permite 

selecionar um dos planos de visão, ou uma das particularidades da paisagem em questão em 

detrimento das outras, desenhando-a com toda a definição gráfica. Com efeito, à 

semelhança do conceito ótico, profundidade de campo no âmbito do presente trabalho, 

refere-se à capacidade de focagem dos planos contidos na imagem. Por focagem 

entendemos a definição das características formais dos objetos. 

Assim, uma imagem com pouca profundidade de campo apresenta definição apenas 

num dos planos, enquanto uma imagem com grande profundidade de campo mostra 

grande definição dos objetos nos vários planos da imagem (ainda que, necessariamente no 

plano de fundo esta seja menor devido à pequena dimensão dos objetos que não 

comportam tanto grau de informação). 

 

2.2 De Leonardo da Vinci a Jean Paul Jungmann 

 

A perspetiva orgânica, assim designada, no âmbito do presente trabalho, ao conjunto 

de técnicas gráficas e de cor utilizadas de modo a criar a ilusão de profundidade no 

desenho, e por oposição a “geométricos”, segundo o critério de Costa (1992), é encontrada 

em inúmeras obras de desenho e pintura ao longo do tempo. De tal modo que em 

diferentes tempos históricos, foram surgindo estudos e compilações sob a forma de 

manuais teóricos, abordando essas mesmas técnicas. 

Com efeito, a perspetiva orgânica “cujas preocupações de expressão visual já eram 

explanadas na prática pela pintura antiga da Renascença, quer a italiana, quer a flamenga, na 

representação de paisagens e de “longes” (Trindade, 2008, p. 289), encontra em Leonardo 

da Vinci, em fins do século XV, um dos primeiros teóricos a estudar e descrever um 

conjunto de regras as quais permitiam executar este tipo de perspetiva. 

Para da Vinci o domínio da representação em perspetiva é fundamental para a pintura 

realista, uma vez que “a pintura deve dar a impressão de uma janela através da qual 

olhamos para uma sessão do mundo visível” (Richter, 1998, p.107). Com efeito para além 

da perspetiva linear descrevia ainda outros dois tipos de perspetiva, e que enquadraremos 

como orgânicas: a perspetiva da cor e a perspetiva de “desvanecimento”. “A perspetiva da 
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cor: trata do modo de como as cores variam à medida que se afastam do observador. (…) 

A perspetiva de “desvanecimento” explica como os objetos devem aparecer menos 

distintos nas suas proporções à medida que se afastam do observador” (Richter, 1998, 

p.119). 

 

Figs. 41 – Pormenor de “Madona do Chanceler Rolin”, Jan van Eyck, c.1435. Os planos de fundo são 

elaborados com recurso a técnicas de perspetiva, nomeadamente orgânica. (imagem em: 

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/virgin-chancellor-rolin) 

 

 

Figs. 42 – Pormenor de “Virgem e Menino com Sta. Ana”, Leonardo da Vinci, c.1502-1513, óleo sobre 

choupo. De notar os planos de fundo representados de acordo com as regras de perspetiva descritas por 

da Vinci. (imagem em: Zollner, 2004, p.181) 

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/virgin-chancellor-rolin
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Dos escritos legados por Leonardo da Vinci, ressalta ainda um enorme apreço pela 

natureza e sua compreensão a diferentes escalas, parecendo ser para o mesmo tão 

interessante o estudo de um organismo vivo, como o de uma paisagem também ela viva 

mas tão mais vasta. A este propósito, e da relação subjacente entre as várias temáticas, 

refere da Vinci: “Apesar do olho do pintor ver apenas a superfície das coisas, ele deverá 

modelar a superfície discernindo e interpretando a estrutura orgânica que lhe é subjacente. 

A representação da figura humana acarreta o conhecimento da sua anatomia e das suas 

proporções. Paisagens acarretam o estudo da morfologia das plantas, da formação da terra, 

dos movimentos da água e do vento” (Richter, 1998, p.144). 

A representação das paisagens e o seu estudo através do desenho, nomeadamente a 

questão da perspetiva orgânica, foi tendo em tempos históricos subsequente a Leonardo da 

Vinci, desenvolvimento e diferentes abordagens no sentido cumulativo deste saber. Como 

exemplos referimos, já no século XVII, Rembrandt e a corrente de Paisagismo Flamengo 

que se seguiu. E no século XIX tanto Friedrich como Turner representam artistas cuja obra 

em muito se centrou nessa procura de captar para a tela as particularidades da paisagem que 

sentiam e observavam. 

 

Fig. 43 – “Vista de Schellingwou a partir de Diemerdijk”, Rembrandt, 1650-3, caneta e tinta castanha, 

aguada castanha e cinzenta. Diferenças de grafismo entre o primeiro plano e os planos posteriores. (em: 

Giltaij, 1988, p.112 e p.86) 
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Fig. 44 – “Embarcação do Príncipe e Embarcação do Estado, presumivelmente aguardando a chegada 

de Charles II de Inglaterra”, Willem van de Velde I (pintor paisagista flamengo), c.1660, caneta sobre 

papel (imagem em: Kloek, 2000, p.105). Para além da diminuição das figuras, a sensação de 

profundidade é conseguida devido aos efeitos da perspetiva orgânica: desvanecimento e atenuação do 

contraste à medida que os planos recuam relativamente ao observador. 

 

 

Fig. 45 – “Landscape with Ruined Wall”, Friedrich, c.1837-40, aguarela, tinta e grafite (imagem em: 

Koerner, 1990, p.108). Perspetivas de desvanecimento e de cor que conjugadas transmitem a sensação 

de profundidade. 
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Fig. 46 – “Dudley, Yorcestershire”, Turner, c.1832, aguarela e “bodycolour” (imagem em: Lyles, 1992, 

p.53). Sugestão de profundidade transmitida pelo uso da cor e variações de intensidade. 

 

A par da experimentação das diferentes técnicas dentro da perspetiva orgânica e sua 

execução por parte dos artistas nos seus trabalhos preparatórios e finais, também o 

desenvolvimento teórico do tema se foi consubstanciando. “Mais tarde, o interesse foi 

também desenvolvido e recuperado por outros autores já em plano século XX, que 

também estudaram a relação da Geometria Descritiva e da Perspetiva Linear com os efeitos 

da perspetiva atmosférica, como são, por exemplo, Jean Jules Pillet e Jean Paul Jungmann” 

(Trindade, 2008, p.289). 

No início do século XX, Jean Jules Pillet desenvolve estudos no âmbito dos reflexos 

atmosféricos e no tipo de luminosidade com que “banhavam” os objetos, resultando no 

contributo para o conhecimento da “teoria da renderização”, através da observação das 

“variações de iluminação de diferentes pontos dum dado objeto na atmosfera” (Jungmann, 

1995, p.68) e com a caracterização das diferentes zonas de luz e sombra nesse dado objeto, 

donde resulta a “Lei da iluminação dentro das sombras própria e projetadas” (Jungmann, 

1995, p.69). Pillet deixa-nos também um compêndio relativamente ao comportamento das 

cores com a distância, segundo o método dos diferentes planos da pintura (Jungmann, 

1995, p.71). 

Já no fim do século XX, Jungmann desenvolve estudos sobre os efeitos da luz e 

sombra no desenho e na renderização das imagens e na representação de formas sólidas, 
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procurando soluções gráficas que revelem a tridimensionalidade dos objetos e a 

profundidade do espaço, resultando frequentemente num conjunto de técnicas de 

perspetiva orgânica em que os sentidos estão fortemente envolvidos: “esta definição da 

sombra e da luz, através de uma renderização mais ou menos realista, permite introduzir 

nas imagens as referências de escala, da matéria, da cor, das sensações de relevo e de 

profundidade, ou ainda, de outros efeitos que permitam ao observador ver, compreender e 

sentir o objeto e que consiga imaginar-se perto dele” (Jungmann, 1995, p.66). 

 

2.3 A cor e a perspetiva 

 

“O pintor pode sugerir várias distâncias pela mudança da cor produzida pela atmosfera 

que intervém entre o objeto e o olho. Ele pode representar nevoeiros através dos quais as 

formas das coisas apenas com dificuldade se conseguem discernir; chuva com montanhas 

envolvidas em nuvens e com vales mostrando-se” (Richter, 1998, p.139). 

Com efeito, à medida que os objetos coloridos se distanciam, existe um maior volume 

de atmosfera entre esses mesmos objetos e o observador. Assim quando o observador 

perceciona os objetos a uma maior distância vê-os através dessa camada atmosférica, mais 

ou menos transparente, o que quer dizer que vê o objeto e a camada atmosférica, vendo 

tanto mais camada quanto mais afastado de si se encontra o objeto. 

A atmosfera não é completamente transparente, ela é composta por pequenas 

partículas em suspensão, sendo este meio que quando iluminado provoca diferentes efeitos 

de reflexão da luz que interferem na perceção dos objetos à distância. Um dos efeitos mais 

significativos é a reflexão difusa de parte da luz incidente, fenómeno designado como a 

difusão de Rayleigh e que “consiste, essencialmente, na mudança de direção de certos 

comprimentos de onda de raios luminosos quando estes encontram partículas de matéria 

de dimensão extremamente pequena suspensas e dispersas de forma não organizada (…). 

Isto faz com que se separem do feixe luminoso e se espalhem em torno das partículas 

atingidas certas componentes de luz, ou seja, certas cores – as quais deixam, de fazer parte, 

total ou parcialmente, desse feixe luminoso e passam a “dar cor” à área por onde se 

espalham” (Sousa, 1983, p.3). 
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Atendendo a que os comprimentos de onda mais curtos, na gama de cores azul, são os 

que mais se difundem3, permanecendo na atmosfera durante o dia como radiação difusa4, a 

perceção da cor dos objetos mais distantes em relação ao observador é alterada, sendo que 

de um modo geral todas as cores à distância tendem a ficar mais azuladas. 

Jungmann (1995) citando J.-J. Pillet, apresenta sobre este tema um conjunto de 

orientações relativamente às alterações da cor em desenho de paisagem, em função da 

distância a que se encontram do observador: 

Para “os objetos localizados muito perto (…) admitimos que sobre eles o efeito 

do ar é nulo; pelo que os objetos em primeiro plano têm a sua cor absoluta.” 

“Colocado (s) um pouco mais longe, (…) os objetos amarelos aparecem, neste 

caso menos amarelos e um pouco azulados, ou melhor, um pouco neutralizados como 

cor. Os objetos vermelhos aparecem menos vermelhos e um pouco azulados, quer 

dizer um pouco violetas. Os objetos azuis aparecem menos azuis se são azuis-escuros, 

e ao contrário, um pouco mais azuis se são azuis-claros.” 

“Colocados ainda mais longe, (…) todos os efeitos descritos anteriormente 

deverão ser acentuados.” 

“Finalmente muito longe, diz-se que os objetos estão no horizonte, longínquos; a 

cor azul aumenta, e podemos dizer que todas as cores se fundem numa só, que é o 

azul do “horizonte”: o amarelo torna-se azul amarelado, ou seja um pouco esverdeado; 

o vermelho torna-se vermelho azulado, ou seja um pouco arroxeado; o azul torna-se 

menos escuro se ele era inicialmente escuro, e ao contrário mais escuro se ele era 

muito claro. Em todo o caso jamais o azul longínquo se tornará intenso; não deve em 

todo o caso exceder o azul do céu, que é o azul do ar na sua máxima intensidade.” (J.-

J. Pillet, 1885, cit. in Jungmann, 1995, p.71-72) 

Outras características da cor, designadamente a sua saturação e luminosidade, se 

alteram com o afastamento dos objetos coloridos relativamente ao observador, uma vez 

                                                 
3
 Apenas uma pequena parte da radiação azul é difundida, a restante continua a integrar o raio luminoso. 

4
 Essa é a causa da cor do céu ser azul durante o dia. No entanto na aurora e no ocaso (nascer e pôr-do-

sol) o céu apresenta uma cor laranja-avermelhado, o que também é explicado pela difusão de Rayleigh. A 

incidência rasante dos raios luminosos nesses períodos, leva-os a atravessar a camada atmosférica 

segundo um percurso muito mais longo, sendo a parte da radiação de comprimentos de onda curtos 

(azuis) fortemente difundida e no limite reenviada para o espaço e assim suprimida da atmosfera. 
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que a atmosfera que se entrepõe absorve parte dos raios luminosos refletidos pelos objetos 

(Sousa, 1983, p.17). Com efeito com a distância as cores ficam menos saturadas, tendo 

menos intensidade. Assim como: com a distância a luminosidade tende a ficar uniforme. Se 

num primeiro plano existem contrastes acentuados entre cores brilhantes, muito 

iluminadas, e cores escuras, em sombra; com a distância os contrastes atenuam-se e o valor 

luminoso das cores tente a aproximar-se. 

Ching (2001) designa como perspetiva paisagista estes efeitos da cor: “refere-se à 

progressiva transformação de saturação, tonalidades e contrastes que ocorre com o 

aumento da distância em relação ao observador. Objetos que parecem próximos no 

primeiro plano do campo visual em geral possuem cores escuras e saturadas e contrastes de 

tonalidades acentuadamente definidos. Conforme se afastam, suas cores tornam-se mais 

claras e mais suaves e suas tonalidades mais difusas. (…) Essas mudanças aparentes de cor 

e definição resultam da qualidade de difusão das partículas de poeira ou poluição dispersas 

na atmosfera, entre o observador e o objeto” (Ching, 2001, p.90). 

 

 Longínquo 

 

Planos 
intermédios 

 1º plano 
   

Fig. 47 – Variação da cor e luminosidade com a profundidade 

 

2.4 Perspetiva, sobreposição e desvanecimento 

 

“A continuidade de contorno de um objeto ajuda-nos a identificar a sua profundidade 

em relação a outros objetos no campo visual. Um formato que contém um contorno 

contínuo oculta da visão o perfil de um objeto que está atrás dele. Assim tendemos a 

perceber qualquer formato que tenha uma linha de contorno completa, como se estivesse 
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na frente e escondesse da nossa vista partes das formas que estão atrás” (Ching, 2001, 

p.84). 

Esta continuidade de contorno para os objetos que se encontram em primeiro plano e 

que obstruem a visão dos que se encontram mais afastados, resulta na sua sobreposição 

relativamente aos objetos nos planos posteriores, e que por isso mesmo são entendidos 

como mais afastados do observador. Assim a perspetiva, ou a noção de profundidade, é 

dada através da sobreposição em desenho, entendendo-se que uns objetos se encontram à 

frente e outros atrás. 

A acentuar a sobreposição pode usar-se uma outra técnica designada de 

desvanecimento ou desaparecimento, onde “os objetos aparecem menos distintos nas suas 

proporções à medida que se afastam do observador” (Richter, 1998, p.119), num método já 

descrito por Leonardo da Vinci. 

De facto, “o que acontece é que muitos dos pontos definidores da forma se vão 

projetar na retina, sobrepostos e cada vez em maior número, sobre os mesmos cones, 

provocando uma imagem progressivamente mais confusa. Embora, por experiência, 

possamos identificar o corpo e consigamos por vezes detetar a sua cor, perdemos 

facilmente a nitidez do contorno com o aumento da distância” (Sousa, 1983, p.27). 

Também Ching (2001), retoma o tema atribuindo o facto de normalmente associarmos 

definição de visão à proximidade e indefinição de visão à distância. Graficamente o 

desenho faz-se com “diminuição ou difusão de arestas e contorno de objetos mais 

distantes. Podemos usar tanto uma linha de desenho mais clara quanto uma linha tracejada 

ou pontilhada para desenhar (…) formas que existem além do foco do desenho” (Ching, 

2001, p.91). 

O mesmo autor refere ainda como a mesma textura é percecionada de modo diferente 

em função da distância a que se encontra do observador, contribuindo assim para a 

perceção da profundidade. Com efeito, “a perspetiva com textura refere-se ao aumento 

gradativo de densidade da textura de uma superfície, à proporção que esta retrocede em 

distância. (…) O gradiente de textura que percebemos numa superfície distanciada resulta 

da redução contínua em tamanho e da diminuição do espaçamento dos elementos que 

compõem a textura da superfície” (Ching, 2001, p.92), o que conjugado com o efeito de 

desvanecimento resulta não num grafismo visualmente mais denso, mas antes num tipo de 
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grafismo distinto, com menor definição, que alude à profundidade da superfície, ou ao seu 

afastamento do observador. 

 

2.5 Perspetiva e claro-escuro 

 

A perceção das diferenças entre as zonas claras, iluminadas pela luz (direta ou indireta) 

e as zonas mais escuras, em sombra (sombra própria ou projetada), varia de acordo com a 

distância do observador ao objeto. “Assim, quanto mais o objeto está perto de nós, mais 

modelado ele parece ser e mais se notam as diferenças entre as sombras e as luzes; ao 

contrário, quanto mais afastado ele se encontra, mais as luzes e as sombras tendem a 

confundir-se. Portanto teremos, em princípio, em primeiro plano as sombras vigorosas, as 

luzes luminosas; no último plano as sombras pouco definidas sobre as luzes enevoadas; e, 

entres os dois, as proporções intermédias de sombra e luz” (Julien Guadet, 1929, cit. in 

Jungmann, 1995, p.72). 

No desenho de paisagem a técnica do claro-escuro permite reforçar a perspetiva e a 

noção de profundidade. Tendo como referência a intensidade dos tons no plano de fundo 

(ou do horizonte), estes vão sendo reforçados, incrementados, à medida que se 

representam os planos mais próximos do observador. Ou seja os objetos mais afastados 

são representados com menos intensidade nas suas zonas de luz, bem como com menos 

intensidade nas suas zonas de sombra. 

Jungmann (1995), citando J.-J. Pillet, faz a discrição da técnica: “ao fazer um desenho 

monocromático, aquele tom de sombra ou de luz deverá ser esbatido ou iluminado num 

determinado afastamento, deveremos começar por estabelecer o tom usado para elementos 

longínquos, e que será muito parecido com aquele que figurará no céu perto do horizonte. 

Os tons mais claros que este escurecerão com o afastamento, mas sem nunca passar em 

intensidade o dos “longínquos”; os tons mais escuros do que o dos “longínquos” deverão 

aclarar com o afastamento, mas sem nunca serem mais claros do que este. Em resumo: 

todos os tons, no afastamento, tendem a aproximar-se de um tom único, que é o tom dos 

“longínquos”. Esta regra resume todos os efeitos da perspetiva aérea” (J.-J. Pillet, 1885, cit. 

in Jungmann, 1995, p.72). 
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A representação das zonas em sombra sofre ainda mais algumas modificações com a 

distância, designadamente no que refere à profundidade das sombras e à sua cor. Com 

efeito, com o aumento da distância do objeto ao observador, também a profundidade das 

sombras aparentemente diminui. Da Vinci enunciava como uma das regras da perspetiva 

esta circunstância, ao afirmar que “entre sombras com igual profundidade as mais próximas 

do observador vão parecer menos profundas” (Richter, 1998, p.121) 

Quanto à cor das zonas em sombra, estas vão ter um tom tanto mais azulado quanto 

mais se distanciam do observador. “Assim a luz diurna do dia é constituída pela luz direta 

do sol (que tem predominância decisiva nos valores colorímetros das zonas iluminadas dos 

corpos) e pela luz difundida (muito menos intensa e predominantemente visível nas zonas 

de sombra).” (Sousa, 1983, p.8) 

 

2.6 Perspetiva e movimento 

 

Na paisagem, caracterizada essencialmente por elementos estáticos, o movimento 

poderá ser captado ou insinuado através das massas fluídas que a percorrem, constituindo-

se por fluxos de ar e água presentes na paisagem e que a marcam de alguma mobilidade 

(Zollner, 2004, p.510). 

 

Fig. 48 –“Nuvens de Tempestade Sobre um Rio ou Lago e Árvores”, Leonardo da Vinci, c.1514, pena e 

tinta e aguadas castanhas sobre pedra negra. (imagem em: Zollner, 2004, p.533) 
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Fig. 49 – “Wind from the Sea”, Andrew Wyeth, 1947, têmpera sobre madeira. (imagem em: 

http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.143926.html) 

 

Estes movimentos nem sempre são percetíveis e por vezes apenas podemos observar 

o rasto que deixam na paisagem, como as margens verdes e frescas de uma linha de água 

sazonal. No entanto, se visíveis, os movimentos das massas fluidas ou os seus efeitos 

imediatos no contexto por onde se deslocam, poderão ser representados: a deslocação da 

água ou do vento (por exemplo, se a atmosfera conter muita poeira...); os efeitos da água 

em torno dos objetos que contorna no seu percurso; certos padrões de nuvens quando 

sopradas por ventos fortes; as folhas e ramos das árvores viradas na direção do vento. 

A propósito deste último movimento, Richter (1998) refere, “mas se está do lado de 

onde está a soprar o vento verá as árvores parecerem muito mais luminosas do que as veria 

dos outros lados; e isto é devido ao fato de o vento virar as folhas ao contrário, expondo o 

seu lado inferior que em todas as árvores é mais esbranquiçado do que o lado superior. 

Acrescentando, “todas as folhas que pendem para o chão (como os galhos dobrados 

com os ramos revirados), se endireitam segundo a corrente dos ventos; e aqui a sua 

perspetiva está invertida, pois se a árvore está entre ti e o quadrante de onde o vento vem, 

as pontas das folhas que apontam para ti tomam a sua posição natural, enquanto as do lado 

oposto que deveriam ter as suas folha no sentido contrário, têm, porque estão viradas ao 

contrário, as suas pontas a apontar para ti” (Richter, 1998, p.142). 
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No entanto a paisagem é também um espaço onde frequentemente existem elementos 

dotados de mobilidade, que a habitam e a percorrem e cujos movimentos poderão ser 

representados através do registo gráfico. A este propósito Rocha de Sousa refere, “Pode 

ser, também ele [movimento] explícito ou implícito, conforme decorre de uma rápida 

sucessão de imagens – um corpo a deslocar-se no espaço – ou conforme se contém 

potencialmente na estrutura dinâmica de certos objetos e sobretudo quando estes nos 

parecem prontos para a ação, na eminência dela” (Sousa, 1980, p.161). 

No âmbito do presente trabalho, salientaremos na representação do movimento 

explícito o efeito de “desfocagem” dos objetos que permite, tanto quanto possível, 

assemelhar-se à visão humana no momento em que observando um objeto em rápido 

movimento poderá captar vários registos desse mesmo objeto deslocando-se no espaço. 

Quanto ao movimento implícito nos objetos, onde “a noção de movimento é transmitida 

pelo registo do instante da transformação” (Sousa, 1980, p.164), o objeto será representado 

não de modo estático, mas dinamicamente, exibindo as forças desencadeadoras do 

movimento subsequente.  

 

Fig. 50 –“River View in the Winter”, Aert van der Neer, c.1655. (Imagem em: Kloek, 2000, p.99) 

 

Por fim, poderemos abordar o movimento do ponto de vista do observador e do seu 

olhar, que dependendo do enquadramento e composição da imagem, e dos efeitos de 

perspetiva, poderá ser mais ou menos ritmado, mais ou menos intenso. Com efeito 
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“quando uma forma se repete gradualmente, a intervalos regulares ou intercalada com 

outra, determina uma linha implícita que solicita a passagem do olhar de um elemento para 

o elemento seguinte à mesma velocidade – e assim se gera uma perceção que unifica os 

estímulos, facto de fácil avaliação numa repetição rítmica simples” (Sousa, 1980, p.174). 

Acrescentando, “esta noção elementar de ritmo pode relacionar-se com muitas 

organizações formais na realidade, balaustradas, gradeamentos de proteção, disposição de 

janelas ou elementos ornamentais num edifício, fileiras de árvores ladeando certas estradas, 

candeeiros de iluminação numa avenida, etc…“ (Sousa, 1980, p.176). Assim o desenho em 

perspetiva da paisagem poderá utilizar a repetição rítmica, simples ou mais complexa, dos 

elementos, de modo a estimular o olhar do observador, que ao percorrer o desenho, resulta 

em movimento e dinamismo. 
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CAPÍTULO III – MATERIAIS, TÉCNICAS, RECURSOS E ALGUNS 

EXEMPLOS 

 

3.1 A perspetiva orgânica e a aguarela  

 

Os diferentes métodos de representação da perspetiva orgânica em desenho, referidos 

no capítulo anterior, podem alcançar com a técnica da aguarela resultados que expressam 

os efeitos pretendidos, principalmente através do uso da cor e das diferentes intensidades 

da mesma, bem como nos jogos de claro-escuro, ou na escala de tons, com particulares 

características em função do plano de imagem a que reportam. Também a profundidade de 

campo, a sobreposição e movimento podem ser trabalhadas na técnica da aguarela de 

modo a introduzir a noção de perspetiva no desenho. 

No sentido estrito e segundo a definição de Goldman (2006), a aguarela consiste num 

“pigmento para o qual a água, e não o óleo, é usado como “medium”, e a goma-arábica 

adicionada como aglutinador. [Assim a pincelada de aguarela contem] um líquido composto 

por água na qual partículas de cor (escovadas de montes de pigmentos) estão suspensas e 

que deverão permanecer no estado líquido o tempo suficiente para os pequenos 

fragmentos de cor se distribuírem de modo uniforme pelo papel. O brilho da aguarela pura 

ocorre porque a sua natureza translúcida permite que a superfície branca do papel seja 

usada como o agente iluminador” (Goldman, 2006, p.74). 

Com efeito, “a técnica da pintura a aguarela é baseada no sistema de pigmentação 

transparente ou velaturas, isto é, utiliza o branco brilhante do papel para os seus tons 

brancos e pálidos e os pigmentos que normalmente não são transparentes são aplicados 

com consistência tão diluída, que os seus efeitos se tornam quase tão brilhantes quanto 

aqueles naturalmente transparentes” (Mayer, 1999, p.357). Pelo exposto, também o papel5 

se constitui como um elemento fundamental na prática desta técnica, pois do tipo de papel 

irá depender a distribuição dos pigmentos no mesmo, ou seja: como entram nos interstícios 

da fibra do papel, sendo que quanto mais exista espessura6 e humidade, maior será a 

                                                 
5
 “O melhor papel permanente para aguarelas é feito com extremo cuidado a partir de tiras de linho e/ou 

algodão, que são fervidas, retalhadas e batidas para separar as fibras; o material assume então a forma de 

uma polpa suave e fluida, que é passada por uma tela numa camada fina, sendo posteriormente seca e 

prensada” (Mayer, 1999, p359) 
6
 “A espessura é um dos requisitos mais importantes para o bom papel de aguarela; o papel de peso muito 

leve empena ou enruga e é insatisfatório para alguns usos. (…) 140 libras [300gsm] seria a de papel 
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capacidade do papel em absorver os pigmentos; e como ficam depositados à superfície, o 

que depende da sua textura7, sendo que uma maior rugosidade permite mais efeitos de luz, 

pois a “superfície granular e as pequenas depressões e elevações dão origem a uma 

alternância entre luz e meia-luz.” (Goldman, 2006, p.74). 

Turner (Joseph Mallord William Turner, 1775-1851), é considerado um exímio 

aguarelista, cujos trabalhos mostram o resultado da aplicação das técnicas e métodos da 

perspetiva orgânica. “Durante a sua vida Turner foi um mestre de um distinto tipo de 

desenho: a aguarela acabada” (…). A transparência da aguarela permite um controlo tonal 

simples (…). Naturalmente esta espontaneidade fez da aguarela o médium prefeito para 

captar a luz fugaz e os efeitos atmosféricos da Bretanha” (Shanes, 2000, p.11). “A prática 

das escalas tonais, o procedimento técnico que ele [Turner] empregava para criar o efeito 

da variação tonal, estava enraizado na própria natureza da aguarela em si mesma, e teve 

profundas implicações para a sua arte” (idem, p.13). 

“Eventualmente o incomparável controlo tonal de Turner iria permitir-lhe criar a 

sugestão de uma brilhante irradiação de luz, e evoluir para novos domínios da cor” (Shanes, 

2000, p.14). Efetivamente, ligeiras variações de tom permitiram-lhe criar formas e sugerir a 

profundidade num desenho, sendo inúmeras as aguarelas “inundadas com áreas de pura 

cor, nas quais Turner empregou variações ligeiramente mais claras ou mais escuras da 

mesma cor, para representar as formas. Em muitos trabalhos, as distâncias são indicadas 

com tal excelente delicadeza tonal que dificilmente são visíveis” (idem).  

                                                                                                                                               
bastante pesado, sendo adequado para todos os usos (…). “As folhas de peso leve são em geral utilizadas 

na técnica húmida, onde o papel é esticado antes de uso. As qualidades mais pesadas não precisam de ser 

esticadas, podem ser presas por grampos a uma prancha fina de desenho” (Mayer, 1999, p361-362) 
7
 “Papéis artísticos são vendidos com vários acabamentos. Os papéis, prensado a frio (CP- Cold Pressed) 

e não prensado (NP – Not Pressed) têm uma textura aberta ou áspera e são utilizados para pintura de 

aguarelas. Algumas das qualidades mais pesadas são também disponíveis em grosso (Rough), com um 

grão ainda mais áspero. O prensado a calor (HP – Hot Pressed) não é tão adequado às aguarelas 

transparentes” (Mayer, 1999, p361) 
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Fig. 51 – “Capela de Sto. Anselmo, Catedral de Canterbury”, Turner, C.1794, lápis e aguarela (51.7x37.4cm). 

Imagem em: Shanes, 2000, p.63 

 

 

Fig. 52 – “Castelo e Vila de Scarborough: Manhã: Rapazes Apanhando Caranguejos”, Turner, c.1881, aguarela 

(68.7x101.6cm). (imagem em: Shanes, 2000, p.129) 
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Fig. 53 – “Rigi Azul, Lago de Lucerne, Nascer do Sol”, Turner, 1842, aguarela (29.7x45 cm). Imagem em: 

Shanes, 2000, p.228) 

 

 

Fig. 54 – “A Passagem de Faido, St. Gotthard”, Turner, c.1842, aguarela, ponta de pincel, “scratching out”, 

lápis em papel “wove”; (30,3x46,9cm). “Ao executar a aguarela final, ele [Turner] alargou a vista e comprimiu 

verticalmente o desenho, eliminando o céu e baixando o ponto de vista de modo a que transmitir a sensação 

de se estar a entrar na torrente do primeiro plano” (imagem e texto em: 

http://www.themorgan.org/collection/drawings-and-prints/247364). Exemplo de como o enquadramento 

pode ser determinante numa imagem. 

 

 

 

http://www.themorgan.org/collection/drawings-and-prints/247364
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3.2 A perspetiva orgânica e as técnicas mistas 

 

As técnicas mistas, em desenho, tendem a combinar livremente diferentes abordagens 

de representação tais como o desenho a caneta, lápis, pastel, aguarela, guache, potenciando 

o que cada técnica permite, tendo em vista o fim pretendido. Os efeitos de perspetiva 

orgânica, designadamente as sobreposições e registo de movimento, os efeitos de cor e as 

variações de claro-escuro, podem assim ser obtidos através da conjugação das várias 

técnicas. 

Os diferentes instrumentos riscadores tais como a caneta, o lápis e até mesmos os 

pastéis8, foram, ao longo dos tempos, dando soluções gráficas e expressivas às quais os 

artistas recorriam com frequência. Por exemplo, “sem dúvida que a popularidade das 

canetas foi devida à sua adaptabilidade na criação de formas que iam de encontro aos mais 

variados requisitos estilísticos de cada ápoca artística e de quase todos os mestres, quer 

fossem usadas como o único instrumento do desenho ou utilizadas em conjunto com 

outros médiuns” (Watrous, 2002, p.44). Com efeito, o desenho a caneta e tinta utilizou no 

passado instrumentos bem diferentes dos seus equivalentes atuais (canetas “gráficas”, 

marcadores, esferográficas, etc.). Os “artistas usavam três tipos básicos de canetas: canetas 

de pena, que eram preparadas a partir de penas das asas de aves; canetas de “cana”, 

preparadas a partir dos caules de plantas; e canetas de aparo (metálico), que não sendo de 

origem natural como os outros dois tipos, eram fabricadas a partir de vários metais” 

(Idem). Não obstante, estes últimos se manterem perfeitamente praticáveis e muitas vezes 

com efeitos gráficos difíceis de alcançar com os instrumentos desenvolvidos mais 

recentemente. 

As tintas de origem natural9, apresentavam-se geralmente nas cores dentro da gama 

dos pretos e castanhos, “em adição os artistas usavam com menos frequência tintas de 

                                                 
8
 “Os pastéis secos, eram preparados com recurso a pastas, fazendo-o através da mistura de ligantes 

hidrossolúveis com pigmentos secos e algumas vezes com substâncias adicionais como argilas inertes. 

Estes pastéis coloridos eram depois enrolados ou comprimidos, em forma de cilindros ou barras e postos a 

secar. E os pasteis a óleo “que eram feitos com pigmentos em pó, e adições ocasionais de outros materiais 

secos, mas misturados segundo uma pasta através de ligantes de uma oleaginosa (ou outra gordura de 

origem natural) ou com ligantes que combinavam gordura e substâncias hidrossolúveis”. (Watrous, 2002, 

p.91) 
9
 “As tintas usadas mais frequentemente pelos antigos mestres eram de quatro tipos básicos: tinta de 

carbono negro, que geralmente não sofria alteração de cor com o tempo; tinta “iron-gall” negro, que 

apresentava pronunciadas transformações de cor e tom, durante e depois da preparação; bistre, uma tinta 

cromaticamente forte mas de um castanho muito transparente; e sépia, uma tinta castanha mais opaca, 

utilizada principalmente em aguadas” (Watrous, 2002, p.66).. 
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variedades de composição e cores – especialmente vermelho, azul e castanho – igualmente 

para trabalhos de caneta e aguadas. Estas tintas eram de fato semelhantes a aguarelas, tanto 

na sua preparação como nos seus pigmentos, que provinham de minerais ou de fontes 

vegetais” (Watrous, 2002, p.66). Sendo que atualmente existe uma vasta gama de tintas para 

caneta passíveis de serem utilizadas. 

Comparativamente, o lápis a grafite é de utilização recente, possibilitando com os seus 

vários graus de dureza e tons, o desenho das formas pela definição das zonas de sombra e 

luz nas gradações de claro/escuro, permitindo ainda o desenho através da linha. Com 

efeito, “o processo de Conté10 permitiu o controlo de qualidade e tipo, e os lápis de grafite 

puderam ser feitos com textura fina ou grossa, escuros ou claros, duros ou suaves, através 

da escolha dos ingredientes pelo fabricante, as suas relativas proporções e a duração da 

cozedura das pastas” (Watrous, 2002, p.142). 

Da utilização deste instrumento verifica-se que “o lápis é permanente e é mais 

manejável que outros materiais de desenho. O artista tem um controlo muito preciso da 

linha a lápis porque pode apagar e voltar a desenhar. Pode ter uma qualidade suave 

aveludada ou uma marcada agudeza. Por um lado oferece uma grande subtileza e 

delicadeza, por outro, uma grande força e vigor” (Smith, 2003, p.72), uma vez que permite 

um controlo bastante preciso sobre o tom da marca no papel apenas com a alteração da 

pressão exercida. Sendo ainda uma técnica facilmente combinável com outros médiuns. 

Apesar dos instrumentos riscadores poderem ser utilizados na produção das áreas 

tonais ou manchas de cor, as soluções aquosas pigmentadas (guache por exemplo) estão 

totalmente adequadas para esse propósito. Assim, surgem as “manchas” de cor ou 

diferentes tonalidades, produzidas através de várias técnicas, providenciando mais ou 

menos transparência consoante o material utilizado, como acontece com o “bodycolour”11, 

ou seja, a aplicação de cor opaca feita por qualquer tipo de pigmento opaco solúvel em 

água, sendo que por vezes este aparece combinado com a aguarela. Com efeito “em 

desenhos livremente designados por “aguarelas” frequentemente se verifica serem uma 

combinação de pigmentos transparentes com pigmentos opacos” (Goldman, 2006, p.9). A 

                                                 
10

 “Em 1795 Conté patenteou o seu processo de preparação de lápis a partir de misturas pastosas de 

grafite e argilas finas que eram comprimidas para dentro de varetas cilíndricas” (Watrous, 1957, p.142). 
11

 “O “bodycolour” era conhecido em finais do século XV quando Durer fez desenhos de paisagens, 

animais e flores numa combinação de “bodycolour” e aguarela. Artistas posteriores, como Rubens e Van 

Dyck também fizeram um extenso uso do “bodycolour”, mas a técnica atingiu a sua grande popularidade 

em 1820s e 1830s em Inglaterra quando aguarelistas, destacando-se Turner, a exploraram a fundo, 

combinando a opacidade das luzes com a transparência das aguadas de cor” (Goldman, 2006, p.9). 
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este propósito e de acordo com Mayer (1999), em “regra geral, as aguarelas transparentes 

podem ser livremente introduzidas numa técnica opaca feita sobre papel, tal como o 

guache ou o pastel, contando que o caráter do trabalho continue sendo o de guache ou 

pastel” (Mayer, 1999, p.358). 

Atendendo a que “o guache é uma aguarela opaca12 (…), uma pintura a guache pode, 

se a pessoa assim o desejar, ser pintada em campos de cor deliberadamente aplicados, lisos 

e impecáveis, e com linhas precisas; porém o uso que normalmente se dá ao guache é o de 

uma pintura com efeitos livres, de fluidez espontânea, ou de pinceladas fortes e vistosas. 

(…) Entretanto, ao contrário da aguarela, que é pouco mais que uma mancha colorida no 

papel, o guache é uma pintura que forma uma película autêntica de espessura apreciável” 

(Mayer, 1999, p.369), consequentemente, “a pintura a guache comum é feita em papel de 

textura menos áspera do que a aguarela comum, e os pintores muitas vezes utilizam papel 

tingido, ou iniciam com uma pintura de aguarela como fundo parcial, como às vezes é feito 

no caso do papel” (idem). 

De referir igualmente a técnica de “heightening” ou recuperação de brancos, “utilizada 

para adições de “destaques” através da aplicação de branco em “bodycolour” ou giz 

branco. Um efeito similar pode ser obtido pelo raspar através do médium até se obter o 

branco do papel” (Goldman, 2006, p.38). 

Com efeito, “as pessoas muitas vezes combinam muitos métodos numa só pintura; 

várias combinações de aguarela, tinta-da-china, pastel, carvão e guache vêm há muito 

tempo sendo utilizadas, resultando em obras de grande individualidade, forte caráter, e de 

técnica excelente. Algumas das melhores tintas de guache podem ser diluídas com bastante 

água para funcionar como aguarelas transparentes (…). Cores de guache também podem 

ser utilizadas num tipo de pintura intermediária entre o efeito opaco de guache e o da 

aguarela transparente, ou ainda podem ser misturadas com as tintas de aguarela para 

produzir efeitos mais densos” (Mayer, 1999, p.370-371). 

                                                 
12

 “As tintas de guache são feitas pela moagem de pigmentos no mesmo médium utilizado para as 

aguarelas, mas utiliza-se percentagem definitivamente maior de veículo do que é usado em aguarela, e 

com adição de vários pigmentos inertes, tais como gesso-cré ou blanc fixe; assim se obtém o efeito 

opaco” (Mayer, 1999, p.370). Sendo que “hoje o termo é também usado livremente para descrever 

qualquer desenho feito inteiramente em “bodycolour” (Goldman, 2006, p.35). 
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Fig. 55 – “O Grande Pedaço de Turfa”, Durer, 1503, aguarela e “opaco”. (imagem em: Berger, 1994, 

p.77) 

 

 

Fig. 56 – “As Margens do Sena perto de Jumièges e Duclair, Normandia”, Turner, 1832, guache e 

aguarela com caneta sobre papel azul. (imagem em: http://www.tate.org.uk/art/research-publications/jmw-

turner/joseph-mallord-william-turner-the-banks-of-the-seine-near-jumieges-and-duclair-normandy-r1173081) 

http://www.tate.org.uk/art/research-publications/jmw-turner/joseph-mallord-william-turner-the-banks-of-the-seine-near-jumieges-and-duclair-normandy-r1173081
http://www.tate.org.uk/art/research-publications/jmw-turner/joseph-mallord-william-turner-the-banks-of-the-seine-near-jumieges-and-duclair-normandy-r1173081


58 

 

 

Fig. 57 – “Barcos Lutando contra a Corrente em Quillebeuf, Normandia”, Turner, 1832, guache e 

aguarela com caneta sobre papel azul. (imagem em: http://www.tate.org.uk/art/research-publications/jmw-

turner/joseph-mallord-william-turner-boats-struggling-against-the-current-at-quillebeuf-normandy-r1173101) 

 

3.3 Análise de técnicas estruturantes no desenho: linha, mancha, cor, claro-escuro e 

sobreposição 

 

O desenho geométrico que decorre da perspetiva linear, fornece um conjunto de 

linhas estruturantes, sendo estas as linhas de contorno que delimitam e desenham as formas 

através da definição das várias faces dos sólidos existentes, a partir das quais o desenho 

pode evoluir em termos de volumetria, profundidade espacial, etc. “Com a linha a 

configuração da forma pode ser registada, assim como os limites de uma cor, textura ou 

tom. Planos podem ser mostrados, texturas e tonalidades indicadas, e a direção e posição 

das formas explicada consoante esteja posicionada à frente, atrás, ou ao lado de outras no 

espaço. E tal como outras formas, as linhas, mesmo as curtas, sugerem sempre algum tipo 

de energia em movimento – estão sempre a ir para algum lado” (Goldstein, 2006, p.45). 

A definição dos diferentes planos através do desenho linear das formas, ainda que a 

um nível bidimensional, formam desde logo, para um determinado ponto de vista, um 

padrão coerente relativamente à relação das formas entre si e a sua posição no espaço, 

determinando por exemplo o que se encontra à frente e atrás através de formas que se 

sobrepõem a outras ocultando-as total ou parcialmente. “Todos os volumes quando vistos 
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de um ponto fixo oferecem delineações particulares da forma. Percecionar este estado 

“plano” de uma forma é essencial para compreender a sua localização, tamanho, e estrutura 

na relação com outras formas. As características da forma vão largamente determinar a 

escala, volume e posição no espaço de como ele parece.” (Goldstein, 2006, p.22)  

“Se a linha é o elemento visual básico do desenho, a luminosidade da cor (o tom) 

segue-se-lhe em importância. De fato, é através do uso destes dois elementos básicos que 

os elementos da forma, textura, massa e espaço são criados. E se uma das principais 

funções da linha é demarcar limites, então o domínio da luminosidade da cor é geralmente 

dentro destes limites” (Goldstein, 2006, p.78). Com efeito, através do recurso a manchas 

diferenciadas, com informação relativamente à luminosidade para cada setor em particular, 

consegue-se estruturar o desenho em termos de profundidade e modelação das formas, 

sendo que tanto a cor como as gradações claro-escuro encontram no desenho da mancha 

um veículo perfeito para acontecerem.“Tal como a linha e a forma, o tom (ou a 

luminosidade da cor) é uma versátil ferramenta de composição. O tom pode aumentar a 

atenção para a direção de uma forma, peso, ou importância; cria diversidade visual mas 

também é um forte agente unificador” (Goldstein, 2006, p.79). 
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CAPÍTULO IV – TEORIA E PRÁTICA PARA A REPRESENTAÇÃO DO 

LUGAR DE UM CASO ESPECÍFICO 

 

Recordando que o desenho constitui uma ferramenta essencial quer para o 

desenvolvimento do projeto, na fase de conceção, quer para a apresentação e comunicação 

desse mesmo projeto na fase final, o presente caso específico exemplifica a última situação. 

Assim, partindo de um projeto de arquitetura paisagista pré-concebido, representado 

através da sua projeção horizontal (planta) e determinadas projeções verticais (cortes de 

perfil), conhecendo ainda os materiais, inertes e vegetais, propostos, é possível, usando os 

métodos e técnicas mencionados nos capítulos anteriores, construir desenhos de 

perspetivas de diferentes vistas do espaço imaginado, em questão. 

Os desenhos pretendem ser uma representação aproximada do que seria a perceção 

por parte de um “observador” ao percorrer “in loco” a solução proposta13, ou seja, 

pretende-se que a representação do espaço, através do desenho, se organize de acordo com 

as regras da perspetiva linear, um sistema semelhante à visão humana, mas que também 

transmita sensações que eventualmente apelem a outros sentidos, através das técnicas da 

perspetiva orgânica. Assim, antes de iniciar o desenho propriamente dito há a necessidade 

de definir uma série de parâmetros e propriedades gráficas dos objetos a desenhar, 

designadamente: 

 

Enquadramento 

Foram escolhidos pontos de vista significativos em termos da utilização e vivência do 

espaço em questão: pontos de vista que se localizam em pontos especiais dentro dos 

percursos pedonais (elementos estruturantes do espaço) e pontos de vista a partir do 

interior da casa, em que a composição formal do espaço exterior havia sido pensada 

exatamente com o propósito de criar uma “vista” interessante. Os enquadramentos seguem 

                                                 
13

 Projeto de arquitetura paisagista para os espaços exteriores de um lote habitacional localizado numa 

vila da região centro de Portugal. Os espaços exteriores em questão estendem-se ao longo de 3000m2 por 

uma encosta de fraca inclinação, sendo que as linhas gerais do projeto, atendendo à envolvente do terreno, 

sua localização e morfologia bem como às exigências programáticas, foram as seguintes: dar identidade 

ao espaço exterior partindo do conceito de “jardim mediterrâneo”; aumentar o conforto bioclimático no 

exterior; garantir e articular a multiplicidade de usos e funções previstos. Para este propósito a área foi 

subdividida em diferentes zonas de modo a melhor dar resposta ao programa, designadamente: zona da 

entrada; zona de bosque cénico, zona lúdica, zona de aromáticas e zona hortícola. 
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geralmente a direção do percurso pedonal, em que se encontra o ponto de vista, atendendo 

a que naturalmente será essa a direção do olhar para o observador que percorra o espaço. 

Quanto ao ângulo de visão, este é geralmente fixado nos 60º, tendo as formas localizadas 

na periferia do desenho sido geralmente objeto de uma modelação tonal menos 

pormenorizada relativamente às formas mais centrais, de modo a mimetizar a visão 

humana. 

Considerando que o observador se encontra no terreno, e o percorre a pé, a altura de 

visão é geralmente entre os 150cm e 200cm (altura média do nível dos olhos), tentando-se 

também escolher enquadramentos que tivessem vários planos de imagem de modo a dar 

profundidade à mesma. 

Procuraram-se distâncias de visão “confortáveis” que não originassem grandes 

deformações da imagem relativamente à visão normal; o eixo de visão manteve-se paralelo 

ao plano horizontal, pelo que o quadro é perpendicular a este plano. Com o mesmo 

propósito, a posição do quadro teve necessariamente em consideração a dimensão do 

maior objeto a perspetivar, dentro do plano da imagem (sobretudo para objetos localizados 

no cento da imagem), procurando-se cumprir a regra de que “o observador deve estar a 

uma distância do quadro uma vez e meia a maior dimensão do desenho” (Pinheiro, 1980, 

p.99). 

 

Fonte de luz 

Uma vez que se optou pela representação da paisagem durante o período diurno, a 

fonte luminosa é necessariamente o sol. Relativamente à direção da luz, atendendo a que a 

encosta é orientada a sul, procurou sempre garantir-se uma fidelidade relativamente à 

orientação da luz natural para este espaço, bem como variar o ângulo de incidência 

relativamente ao plano horizontal, resultando em desenhos com uma luz mais rasante ou 

mais alta. 

 

Recolha de informação 

Para os desenhos finais, e uma vez que se trata de representar elementos arbustivos e 

arbóreos, houve a necessidade de fazer um estudo/recolha de informação gráfica e 
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cromática, sobre os diferentes tipos de folhagem e porte das espécies a representar, o 

mesmo acontecendo, em relação aos materiais inertes. 

 

Etapas do desenho 

Após escolhidos os parâmetros e recolhida a informação anteriormente referidos, é 

efetuado o desenho propriamente dito, segundo etapas distintas mas nem sempre 

rigidamente sequenciais, além de que será sempre possível ajustar o desenho de acordo 

com os resultados que se vão obtendo. Identificaram-se as seguintes etapas: 

1º Realiza-se a perspetiva linear à mesma cota (altura). Atendendo a que se utilizou a 

ferramenta de desenho assistido por computador (software AutoCAD), onde o espaço da 

“folha” de desenho é em teoria infinito, não houve necessidade de recorrer ao método do 

traçado de paralelas (para pontos de fuga inacessíveis), pelo que a construção da perspetiva 

linear recorreu ao método dos traços e pontos de fuga e ao método direto; 

2º Para formas arredondadas e mais orgânicas (próprias de árvores e arbustos) do 

primeiro plano, ou que se pretendam desenhar com mais pormenor, poder-se-á recorrer ao 

método do “prisma inscrito”, ou seja: sintetizar o porte da árvore ou arbusto em termos de 

formas geométricas simples, como a circunferência ou o cone, inscrevendo essa forma 

dentro de um prisma, fazendo-se de seguida a perspetiva do prisma (de mais fácil execução) 

a partir da qual se desenha a perspetiva da forma inscrita; 

3º Levantam-se as alturas contabilizando as elevações ou depressões do terreno e as 

dimensões verticais dos elementos a perspetivar; 

4º Para perspetivar a topografia escolhem-se e marcam-se em perspetiva com a sua 

altura correspondente os pontos notáveis do terreno, sendo estes os pontos mais altos 

numa elevação e os mais baixos numa depressão; 

5º Desenha-se a topografia e os elementos em perspetiva. Os elementos vegetais 

(árvores e arbustos) aparecem na sua forma geométrica simplificada, podendo incluir-se já 

um apontamento sobre a estrutura da ramificação e a textura própria da folhagem dos 

elementos em questão. Caso as formas que representam os elementos mais próximos do 

observador, intercetem as formas mais afastadas, estas últimas serão interrompidas, 

resultando na sobreposição dos elementos; 
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6º Desenham-se as sombras (próprias e projetadas); 

7º Trabalha-se a modelação das sombras através da aplicação de claro-escuro, bem 

como a variação dos tons dentro das próprias sombras, segundo estudos a grafite; 

8º Desenham-se todos os elementos, com as suas características particulares, dando 

atenção ao tipo de materiais a representar, ao porte e estrutura das árvores e arbustos, tipo 

de folhagem, à textura dos diferentes elementos, etc. O desenho das formas orgânicas, 

como as árvores e arbustos, é auxiliado pelas linhas guia que advêm da perspetiva das 

formas geométricas simples. Escolhem-se e representam-se, consoante a técnica escolhida, 

as cores (para os desenhos a cor) e diferentes tonalidades relativamente aos distintos planos 

da imagem; 

9º Conclui-se o desenho pormenorizando os elementos mais centrais e/ou mais 

próximos do observador e ajustando o desenho em termos da luminosidade da cor. 

 

Software e material usado 

Desenho assistido por computador usando o software de desenho “AutoCAD”; 

Desenhos a grafite: grafites de diferentes durezas, designadamente: 2H, HB, 2B, 4B, 

6B, E; “Panpastel” cor preta; borracha branca e borracha “pão”; papel de 200gsm, 

prensado a calor (HP – Hot Pressed), superfície lisa; 

Desenhos a aguarela: aguarelas em tubo da “Windson and Newton” (cottman e 

profissional) e “Old Holland” nas cores: amarelo limão; amarelo cádmio; sienna natural; 

Quinacridona dourada; vermelho cádmio; vermelho alizarina; azul ultramarino; azul 

prússia; azul cobalto; veridiano; verde Hooker; sienna queimado; castanho Maddler; Umbra 

queimada; “neutral tint”; pinceis de aguarela redondos números 8 e 10; pincel de aguarela 

plano; pincel de aguarela para aguadas; papel para aguarela de 300gsm, prensado a frio (CP- 

Cold Pressed), de grão médio. 
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Ilustração do processo de construção do desenho 

Representação designada por “perspetiva A”: trata-se de uma vista a partir do 

percurso, nas cotas baixas do terreno, com vista para a “zona de aromáticas” (setor do 

jardim onde se deu preferência às plantas aromáticas) e “zona lúdica” (setor vocacionado 

para as atividades lúdicas e de lazer). A direção luminosa vem do lado esquerdo, é paralela 

ao plano do quadro e faz com o plano horizontal um ângulo de 40º. 

  

Fig. 58 – Perspetiva linear (desenho computorizado da 
autora) 

Fig. 59 – Estudo das sombras (desenho da autora) 

 

Fig. 60 – Perspetiva linear e orgânica (desenho a aguarela da autora) 

Fig. 58 a 60 - Perspetiva A (vista das zonas de aromáticas e lúdica) 
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Representação designada por perspetiva B: trata-se de uma vista a partir da zona 

nascente da habitação. A direção luminosa vem de frente, com uma inclinação 

relativamente baixa, fazendo com o plano horizontal um ângulo de 40º, e com o plano 

vertical um ângulo de 65º, aparecendo os elementos desenhados a contraluz. 

 

  

Fig. 61 – Perspetiva linear (desenho computorizado da 
autora) 

Fig. 62 – Estudo das sombras (desenho da autora) 

 

Fig. 63 – Perspetiva linear e orgânica (desenho a grafite da autora) 

Fig. 61 a 63 - Perspetiva B (vista do interior da habitação - setor nascente)  
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CONCLUSÕES 

 

Resumo dos principais resultados 

Do processo de investigação e reunião de informação pertinente, relativa à utilização 

da perspetiva linear e orgânica na conceção do desenho de paisagem, bem como da sua 

aplicação, várias ilações podem ser enunciadas. 

Efetivamente, no âmbito das teorias e métodos da perspetiva linear, verificou-se que o 

enquadramento é de crucial importância, podendo desde logo permitir o desenvolvimento 

de um bom desenho, ou, pelo contrário, caso os parâmetros escolhidos sejam menos 

favoráveis, inviabilizá-lo. As técnicas de perspetiva linear, aplicadas ao desenho de 

paisagem, verificaram-se ser de tão mais difícil aplicação quanto mais irregular a topografia 

do espaço a perspetivar, tornando-se muito útil a escolha de pontos notáveis no terreno. As 

sombras, próprias e projetadas e os reflexos atmosféricos dentro das sombras são 

efetivamente um grande auxiliar na criação da tridimensionalidade e profundidade no 

desenho. 

De igual modo, as técnicas de perspetiva orgânica permitem efetivamente a criação de 

uma “atmosfera” no desenho, tornando-o mais sensorial e passível de identificação com 

um espaço/paisagem real. Nesse sentido, a utilização de forma conjugada ou não, dos 

materiais e técnicas disponíveis, nomeadamente dos médiuns “secos” (grafite, pastel, etc.) e 

“húmidos” (aguarelas, guaches, etc.), torna-se muito vantajosa, produzindo o efeito 

desejado. 

Assim conclui-se que as técnicas e métodos descritos e exemplificados no presente 

trabalho adequam-se ao fim a que se destinavam, designadamente na conceção do desenho 

de paisagem, trazendo à realidade pictórica o mundo sensorial percecionado pela visão 

humana. 
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Aplicações práticas 

O presente trabalho oferece um conjunto de informação que se pretende seja usado 

como um “manual” no desenho cuja temática é a paisagem, quer seja no âmbito do 

desenho de imaginação ou de observação.  

Com efeito, através da aplicação dos métodos da perspetiva linear, a representação da 

paisagem pelo desenho encontra já uma estrutura sobre a qual podem ser aplicados os 

métodos e técnicas da perspetiva orgânica numa gradação de efeitos que não só 

humanizam o desenho, sendo este a resposta gráfica do artista, como contribuem para 

caracterizar o lugar em si mesmo. 

 

Possibilidades de investigação futura 

No contexto da aplicabilidade dos métodos e técnicas descritos, julga-se ter ficado por 

realizar uma insvestigação de natureza mais prática, no sentido de testar e aprofundar pela 

experimentação diferentes técnicas gráficas e materiais. Pelo que será possível prosseguir 

no sentido de, por exemplo, explorar as diferentes “atmosferas” possíveis de ilustrar com 

as várias técnicas da perspetiva orgânica; experimentar com a técnica da aguarela no sentido 

de obter diferentes efeitos atmosféricos, sobretudo quando o âmbiente que se pretende 

comporta um certo grau de humidade; explorar o desenho da paisagem noturna; explorar 

diferentes tipos de iluminação; ou ainda testar a utilização de materias secos como o pastel, 

e diferentes tipos de papel. 
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APÊNDICES 

 

Fig. 64 – Projeto de arquitetura paisagista – projeção horizontal 
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Fig. 65 – Projeto de arquitetura paisagista – projeções verticais 
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Fig. 66 – Localizações do observador nas perspetivas A e B 
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