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Desenho 3

Ficha de trabalho 1

O desenho como prática instrumental

Projecto (e processo)

De uma forma ou de outra, a própria ideia de  desenho enquanto disciplina está indissociavelmente 

ligada a um certo tipo de tradução, à construção de uma determinada linguagem e à existência de um 

suporte plano, lugar de eleição para essas projecções. Mas se olharmos para o conceito de desenho, 

para  as  diversas  possibilidades  semânticas  do  termo,  somos  de  imediato  confrontados  com  um 

alargamento do seu campo de acção possível. Nessa definição mais lata (e mesmo em sentido figurado) 

a ideia de desenho passa a incluir também, por exemplo, qualquer conceptualização do mundo, qualquer 

construção mental ou projecto, ou ainda, a organização dos espaços em que nos movemos.

Partindo de um espaço – interior ou exterior,  privado ou público -,  os alunos deverão conceber um 

projecto em que esse mesmo espaço seja tomado como ponto de partida para o seu desenvolvimento.

Parece fundamental sublinhar, que o aluno deverá ter atenção à metodologia do projecto da ficha de 

trabalho.

Em termos metodológicos, o lugar escolhido deverá ser tomado como eixo central: será a partir dele que 

se desenvolverá o exercício. Estará pois em causa, um espaço real, determinado, e não um lugar neutro 
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e desprovido de identidade. Esse território de actuação será, assim, o motor dos passos seguintes a dar, 

condicionando decisivamente as respostas à proposta de trabalho e obrigando a ter em conta as suas 

especificidades.

O projecto  deverá seguir  uma ordem sequencial,  definida por diferentes estratégias e actuações do 

desenho – levantamento, projecto e simulação. As especificidades de cada fase deverão levar à inclusão 

de  níveis  de  desenhos  diferenciados  (a  nota,  o  diagrama,  o  desenho  analítico  e  estrutural…), 

procurando, insistentemente, aferir  as diferentes hipóteses de validação das ideias. O desenho deve 

permitir  aos  alunos,  abordar  as  fases  do  processo  através  de  registos  objectivos,  convencionais  e 

rigorosos, assim como, através de registos subjectivos, de interrogação e pesquisa.

MÉTODO: O trabalho deverá ser elaborado em três fases distintas:

a) Escolha do espaço de intervenção:

Recolha de diferentes tipos de informação documental que auxiliem todo o enquadramento do 

problema  (desenhos  de  representação,  fotografias,  mapas,  planos,  perspectivas,  artigos, 

objectos, entrevistas, etc.);

Breve memória descritiva sobre o espaço de intervenção (razões de escolha, especificidades 

físicas do lugar, etc.);

Levantamento  gráfico  através  da  realização  de  registos  visuais  variados  sobre  o  espaço, 

nomeadamente:  notas,  diagramas,  cortes,  alçados,  plantas,  perspectivas,  perspectivas 

atmosféricas, esquissos, esboços, estudos de detalhe, estudos de luz, etc.

b) “Das ideias ao projecto”
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Desenvolvimento  de  uma  prática  especulativa  onde  são  experimentadas,  seleccionadas  e 

analisadas as várias hipóteses, através do desenho. O desenho funcionará como instrumento do 

pensamento, onde as certezas e as incertezas, os avanços e recuos, são a matéria fundamental 

de trabalho.

c) Encenação e validação (antecipando com precisão a intenção do projecto) da ideia escolhida. As 

axonometrias, as perspectivas, as sequências de imagens, a construção de maquetas e outros 

sistemas de representação, são possibilidades de trabalho.
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PLANO DE AULAS: 1º TRABALHO – 8 SEMANAS (?)

PROJECTO

AULA TEÓRICO - PRÁTICA EXTRA AULA

Aula 1 Apresentação dos objectivos e programa da disciplina; 
metodologias de trabalho e bibliografia; métodos de 
avaliação.
Apresentação teórica dos conteúdos programáticos com 
visionamento de imagens, funcionando como introdução 
à 1ª proposta de trabalho.

Pesquisa minuciosa e exaustiva 
quanto à natureza do local.

Aula 2 Início da primeira fase da proposta de levantamento Apresentação do espaço de 
projecto através do 
levantamento referido na alínea 
a).

Aula 3 Continuação da fase de levantamento e documentação do 
espaço (alínea a)

Levantamento fotográfico, 
mapas, esquissos, esboços, etc.

Aula 4 Início da 2ª fase do projecto – “Das ideias ao projecto”.
Metodologias do projecto. Apresentação teórica.

Continuação do levantamento.
Primeiras ideias e registos.

Aula 5 Continuação da 2ª fase de trabalho – Projecto. Desenvolvimento do projecto.

Aula 6 Ponto de situação. Apresentação das primeiras ideias 
para se dar início ao desenvolvimento de uma escolha.

Desenvolvimento do projecto.

Aula 7 Continuação da 2ª fase de trabalho. A partir de um 
objectivo já mais preciso estabelecem-se várias 
hipóteses, várias alternativas; questões de processo

Desenvolvimento do projecto.
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Aula 8 Continuação da 2ª fase de trabalho - Projecto Desenvolvimento do projecto.

Aula 9 Continuação da 2ª fase de trabalho - Projecto Desenvolvimento do projecto.

Aula 10 Ponto de situação. O projecto foi desenvolvido, torna-se 
necessário apresentá-lo, ainda sem um carácter 
finalizador.

Início da apresentação do 
projecto.

Aula 11 Depois das questões do projecto se encontrarem estáveis 
é necessário simular a sua concretização. Discussão sobre 
os métodos possíveis de simulação. 
Apresentação de imagens.

Estratégias de simulação.
Desenvolvimento.

Aula 12 Processos de simulação gráfica e outros. Desenvolvimento.

Aula 13 Processos de simulação gráfica e outros. Desenvolvimento

Aula 14 Processos de simulação gráfica e outros. Conclusão

Aula 15 
Aula 16

Apresentação e avaliação dos projectos.


