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O desenho como prática instrumental

Processo (e projecto...)

O objecto de investigação que aqui está em causa procura a reflexão sobre todo percurso que o 
processo inerente ao acto de desenhar produz. As questões que se prendem com o fazer do desenho 
estão inequivocamente ligadas ao tempo e ao espaço da sua execução, assim como aos modos 
resultantes da acção própria do desenhar. Da disciplina à indisciplina, da presença à ausência, da 
adição à subtracção, da construção à desmontagem, da ocultação à visibilidade, como formas 
possíveis, entre muitas outras, de delinear trajectórias próprias aos projectos de desenho de cada 
aluno. 

Sendo assim, as múltiplas possibilidades de acção tornam-se capazes de despoletar o acto 
de desenhar, provocando distintas dinâmicas de trabalho. Ou seja, esta proposta, ao actuar no 
domínio do processo do desenho, permitirá encetar todo um conjunto multifacetado de estratégias 
metodológicas. Estas múltiplas etapas e acções serão o motor do trabalho a desenvolver, 
confundindo-se aqui processo e projecto.

Esta proposta divide-se em duas partes:

A primeira parte incide na utilização de algumas acções inerentes ao processo de desenhar.

A segunda parte prevê que o aluno desenvolva o seu próprio processo de desenhar de acordo com a 
sua proposta individual de trabalho.

PRIMEIRA PARTE

Numa primeira fase, pretende-se que trabalhe as várias configurações possíveis, a partir da 
diversidade dos procedimentos abaixo enumerados. Para a concretização desta primeira parte da 
proposta é também necessário um conjunto de imagens de desenhos com os quais irá trabalhar.
Com base nas imagens recolhidas e a partir das palavras-chave abaixo propostas, o aluno deverá 
desenvolver um determinado número de acções de modo a realizar sequências de desenhos (aprox. 
40 desenhos materiais e suportes diversos), que deverão corresponder às diferentes estratégias e 
acções levadas a cabo. Assinale-se como nesta fase do trabalho, cabe ao aluno testar as 
competências processuais do desenho.



procurar
seleccionar
errar
limpar
desarrumar
confundir
desviar
parar
encontrar
suspender

apagar
subtrair
adicionar
seguir
avançar
perder
ocultar
revelar
cortar
colar

recuar
entrar
sair
excluir
incluir
desmontar
construir
riscar
obliterar
... 

Material necessário:

A partir das palavras-chave seleccionar 30 imagens (de desenhos) representativas dos vários 
momentos da história do desenho. 

NOTA: É indispensável a presença deste material em todas as aulas referentes a esta proposta.

SEGUNDA PARTE

Esta última fase de trabalho tem como objectivo o desenvolvimento de um corpo de desenhos 
ancorado num número restrito de termos processuais definidos segundo os interesses do aluno. 
Podem ser seleccionados a partir da lista apresentada ou outros que considere relevantes.

As propostas de desenho até agora desenvolvidas apresentaram sempre um ponto de partida 
particular ou certas exigências às quais o aluno teria que responder, cumprindo fases de trabalho 
específicas, temáticas genéricas, construção de arquivos complementares, etc. 
Agora, será o aluno a encontrar o seu próprio processo e território de trabalho, o qual irá conduzir 
segundo as suas próprias direcções e intencionalidades.
O resultado deste “projecto” será apresentado e defendido pelo aluno, segundo a calendarização 
definida.
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Plano de aulas:

2º Trabalho – 5 ½ semanas

aula 1 Apresentação teórica dos conteúdos 
programáticos com visionamento de imagens, 
funcionando como introdução à 2ª da proposta 
de trabalho.

Escolha do objecto de 
estudo...primeiros desenhos...

aula 2
a
aula 5 

Estudo das acções: procurar, analisar, anular, 
errar, confundir, variar, desviar, seleccionar, 
avançar, descobrir. Exemplos.
Estudo de dinâmicas do processo: montagem, 
enfatismo/exclusão, construção/desconstrução, 
transparência, sobreposição, decisão/indecisão. 
Obliteração e palimpsesto. Exemplos.

Trabalho de pesquisa. 
Experimentação.

aula 6 Ponto de situação
aula 7
a aula 10

Apresentação e desenvolvimento de trabalho 
autoral.

Desenvolvimento dos projectos.

aula 11 Avaliação dos projectos.


