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Desenho Forense: genealogias e processos do desenho na investigação criminal é um trabalho 

de investigação que aborda a problemática da representação inserida no contexto das Ciências 

Forenses. Seccionado em três partes, este estudo inicia-se com a análise do desenho científico, 

considerando a sua dimensão epistemológica e seu carácter utilitário enquanto instrumento de 

representação do conhecimento. Seguidamente, destacam-se as valências do desenho forense 

no contacto com o universo da investigação criminal, salientando o auxílio prestado na averi-

guação do ato criminoso e na identificação de vítimas e autores. É com base neste enquadra-

mento que se procura questionar o contributo do desenho aplicado à atividade Criminalística, 

descodificando as tipologias e os processos de representação que procuram documentar, ilus-

trar e comunicar a acção do crime, assim como suportar o reconhecimento facial de perpetra-

dores, perante as entidades que promovem o exercício da justiça. 

Forensic drawing: genealogies and drawing processes in criminal investigation is a research 

work that addresses the issue of representation within the context of forensic sciences. 

Sectioned in three parts, this study begins with the analysis of scientific illustration, consi-

dering its epistemological dimension and its useful character as a knowledge representation 

instrument. Then, forensic drawing valances in their contact with the criminal investigation 

universe are highlighted, noting the assistance/support provided in the criminal act inquiry 

and in identifying victims and perpetrators. Based on this framework, we seek to question 

the contribution of drawing applied to forensic activity, decoding the typologies and the 

processes of representation that intend to document, illustrate and communicate the action 

of the crime, as well as support facial recognition of perpetrators, to the entities that promote 

the exercise of Justice.





INTRODUÇÃO 

APRESENTAÇÃO DO TEMA

Partindo da consciência de que o desenho inserido no campo das Ciências Forenses 
representa um campo permeável à investigação, e compreendendo que o reconheci-
mento das suas potencialidades é muitas vezes negligenciado em função do núcleo de 
interesses e conhecimentos partilhados neste âmbito, surge o estímulo e a vontade de 
contextualizar, analisar e definir a produção das representações que acompanham o 
universo da investigação criminal.

Neste contexto, a tese de doutoramento que se apresenta procura ampliar e condensar 
o conhecimento no âmbito da disciplina de Desenho, que apesar da sua discreta expo-
sição, é fundamental à sociedade enquanto instrumento de prefiguração e análise. 
Considerando a sua importância, já compreendida e exaustivamente estudada por inter-
médio das Artes, da Arquitetura, do Design, assim como pela Arqueologia, Medicina e 
Biologia, destaca-se a presença do desenho no contacto com a área da Criminalística 
que tem por objeto a investigação de crimes e a identificação dos seus autores. 

Este estudo, dedicado ao desenho forense, tem como objetivo principal a análise das 
potencialidades gráficas disponibilizadas por esta ferramenta, bem como o reconhe-
cimento histórico de um passado de desenhos marginais que compreendem a impor-
tância da representação gráfica útil no contexto evolutivo da investigação criminal. 
Será com base nesta documentação que se pretende criar uma genealogia do desenho 
forense, destacando os procedimentos e tecnologias utilizadas na produção destes 
desenhos. Neste sentido pretende-se abordar um tema submerso, destacando a possi-
bilidade de abertura a novos caminhos que poderão espicaçar a curiosidade, o inte-
resse e a análise do reportório gráfico que procura documentar o fenómeno criminal, 
fomentando a presença e a evolução do desenho no contexto da Ciências Forenses.

Deste ponto são lançadas as questões de investigação, a partir das quais se perscrutou 
a genealogia, os processos de construção e a dimensão utilitária das representações 
que se constroem a partir do crime, salientando aquelas que se consideram mais rele-
vantes: como e a partir de que momento é que o desenho se apresenta e constitui 
parte integrante na investigação criminal; qual é o seu contributo aplicado à atividade 
criminalística; de que forma é que se desenvolve este regime gráfico, como poderá ser 
classificado, e quais são as suas valências para a compreensão do crime e identificação 
dos seus autores? 

Assente nestas interrogações, apresenta-se o corpo de trabalho que procurou ques-
tionar, explorar e analisar a aplicação prática, direta e íntima do desenho relacionado 
com o fenómeno criminal. Deste modo, e para que se torne claro o esqueleto que 
sustenta a problemática enunciada, a investigação segue uma estrutura circular que 
compreende uma lógica de estudo remissiva. Dividida em três núcleos: desenho cien-
tífico, desenho forense e desenho laboratorial, a dissecação do tema vai-se afinando à 
medida que os anéis diminuem. 



O primeiro núcleo, designado pelo desenho científico, apresenta-se como o ponto de 
partida que enquadra inicialmente o estudo do desenho no espectro das ciências 
naturais, salientando a sua importância para o desenvolvimento e disseminação dos 
conhecimentos abarcados pela comunidade científica. Ao aprofundar a união parti-
lhada entre a prática do desenho e domínio da ciência, introduz-se num segundo 
momento a análise do desenho forense. É a partir do seu contexto histórico que se 
definem e decompõe os processos de representação, modos e regimes gráficos utili-
zados no contexto da investigação criminal.

Com o intuito de clarificar a prática atual do desenho forense em Portugal, o terceiro 
e ultimo núcleo centra-se na exploração da representação associada à atividade do 
Laboratório de Polícia Científica. Neste circulo apresentam-se um conjunto de casos 
de estudo que permitem evidenciar os mecanismos, as ferramentas e as técnicas 
inerentes ao exercício da representação, assente no auxilio à identificação, documen-
tação e comunicação do crime e dos seus autores perante as entidades que promovem 
o exercício da justiça.

Inseridas neste percurso, as representações que acompanham a exposição da teoria 
consolidada ao longo da tese, procuram alcançar a dimensão de um atlas, através do 
qual se procura questionar o estatuto e a utilidade do desenho associado à atividade 
científica exercida pelos órgãos de polícia criminal. A recorrente necessidade de se 
apresentarem as imagens que se fundem na origem e argumentação da problemática 
abordada, eleva a importância destes exemplos que se sobrepõe em determinados 
momentos à retórica que os sustenta. Esta noção definiu o modo como se foi cons-
truindo a narrativa que acompanha a explanação do tema. Enquanto a elaboração do 
corpo teórico materializado na aplicação do desenho ao contexto científico se socorre 
da representação para ilustrar os conteúdos elencados, o núcleo correspondente ao 
desenho laboratorial utiliza a imagem como uma ferramenta ativa na criação do 
discurso que se constrói num diálogo constante entre o texto e as imagens.  
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Organigrama sobre a estrutura da tese



No sentido de alicerçar o debate que se foi construindo em torno da teoria e das 
imagens que suportam a criação deste trabalho, salienta-se a importância do 
percurso definido no contacto com os peritos do sector de Imagem Criminalística 
( junto dos quais se promoveu a realização de entrevistas), a participação em 
conferências (Drawing in the University Today), a apresentação de artigos (entre os 
quais se destacam – Retrato robot: o desenho da identidade ausente, disponível no 
e-book da conferência Drawing in the University Today; The role of drawing in the 
context of criminal investigation, disponível na revista CEPOL Police Science and 
Research Bulletin; Percepção e memória: os vetores que problematizam a construção 
do desenho no retrato robot, disponível em Encontro Nacional de Doutoramento em 
Design) e a participação em comunicações orais (Desenho Forense: a importância da 
representação gráfica no contexto da investigação criminal, SweatBox; Desenho 
documental: um testemunho do crime, Images We Read). 

No seguimento desta trajetória, salienta-se ainda a metodologia que auxiliou a 
problematização da temática abordada, destacando um conjunto de procedimentos 
que conduziram à análise processual do desenho. Numa primeira fase fez-se um 
reconhecimento bibliográfico que visou apurar a relação que o desenho estabelece 
com a ciência, sublinhando, num segundo momento, o contacto com um conjunto 
de conhecimentos sobre o campo da Criminologia e da Criminalística promovido 
pela leitura de obras e artigos disponibilizados pelo Centro de Documentação da 
Polícia Judiciária. 

Uma vez reunida toda a documentação necessária à concretização deste trabalho, a 
investigação foi suportada pelo estágio decorrente no Laboratório de Polícia Científica 
que se tornou crucial para o desenvolvimento prático da temática abordada. A 
interação, apreensão e partilha de conhecimentos promovida no contacto com a 
equipa de peritos especializada em representação gráfica foi determinante não só 
na consolidação das matérias relacionadas com a esfera judiciária, mas também na 
compreensão do desenho incorporado nos procedimentos que compõe a atividade 
investigativa da Polícia Judiciária. A possibilidade de integrar o núcleo de Imagem 
Criminalística contribuiu para a definição real da problemática abordada, fomen-
tando simultaneamente o acesso ao arquivo de desenhos patente no laboratório. O 
contacto com esta documentação permitiu elaborar uma breve reconstrução histó-
rica da evolução do desenho forense em Portugal, assim como a análise dos próprios 
desenhos, a partir da qual se procurou descodificar o seu método de produção e a 
relação lógica que estes mantêm com o processo de investigação e o próprio enredo 
do crime.  

Para que se torne mais clara a base que sustenta o desenvolvimento do documento 
que formaliza a exposição da tese, apresenta-se a estrutura que permitiu consolidar 
um conjunto de matérias exploradas ao longo da investigação.



NOTAS SOBRE A ESTRUTURA DA TESE

A delimitação e estruturação da problemática enunciada compreende a divisão da 
tese em três partes que orientam o sentido da investigação através da criação de um 
fio condutor que se inicia com o estudo do desenho científico e termina na análise do 
desenho forense enquadrado na sua prática atual. 

Como ponto de partida, apresenta-se no primeiro capítulo uma reflexão sobre a 
evolução do desenho científico. Ainda antes de conquistar o seu lugar ao lado das 
Ciências remonta-se aos desenhos que fundaram conhecimentos para se compreender 
a união promulgada entre arte e ciência e a sua utilidade e aplicação noutros campos, 
designadamente o das ciências forenses. É importante compreender e analisar os pres-
supostos do desenho científico, de modo a integrar o desenho forense num processo 
evolutivo que vai desde as suas origens remotas, da sua forma mais incipiente, até à 
sua expressão contemporânea. 

Depois de apuradas as raízes do desenho em torno da ciência, o segundo capítulo foca 
o papel do desenho enquanto suporte e ferramenta útil no contexto forense. A sua 
presença na investigação criminal é explicada e justificada enquanto fonte de conhe-
cimento e utensílio analítico. Este capítulo dirige-se à análise do desenho inserido na 
arte forense fazendo uma apologia à sua genealogia e manifesta importância para a 
investigação criminal. 

Neste contexto são analisadas as tipologias do desenho forense, entre as quais se 
destacam: as imagens compósitas, que pressupõe a identificação de objetos e agres-
sores; os retratos de progressão etária, úteis na requalificação da fisionomia que 
procura acompanhar o crescimento e evolução física de um indivíduo desaparecido 
no tempo; a aproximação facial, normalmente executada com o objetivo de identi-
ficar indivíduos mortos a partir de restos mortais, os retratos realizados em tribunal, 
aptos a documentar uma audiência na qual se proíbe a utilização da fotografia; e a 
infografia forense que pressupõe a documentação e reconstituição do local do crime. 

O terceiro e último capítulo dedica-se ao estudo do desenho utilizado num contexto 
laboratorial. É com base no período de estágio realizado no Laboratório de Polícia 
Científica que se procura focar a prática do desenho aplicada à investigação criminal 
desde a sua genealogia, passando pelo seu desenvolvimento até à sua conceção atual. 
Foi com base na possibilidade de interagir, apreender e partilhar conhecimentos com 
a equipa de peritos que faz parte do sector de Imagem Criminalística que se procurou 
elaborar uma reconstrução histórica da evolução do desenho forense em Portugal, 
privilegiando a análise dos próprios desenhos, com o objetivo de descodificar os seus 
métodos de produção e a relação lógica que estes mantêm com o processo de investi-
gação e o próprio enredo do crime.

Neste ponto a investigação beneficiou do auxílio prestado pelo Laboratório de Policia 
Científica e Museu da Policia Judiciária que permitiram o contacto com o arquivo de 
desenhos forenses assim como a interação com a equipe de peritos especializada na 
área. Foi através desta parceria que se conseguiu problematizar as potencialidades do 
desenho enquanto ferramenta chave na investigação criminal, realçando os procedi-
mentos específicos utilizados pelos peritos portugueses. Como consequência desta 
interação explorou-se a dimensão do desenho forense existente em Portugal, real-
çando alguns casos de estudo que permitiram refletir e compreender a sua aplicação 
prática neste contexto.



ADVERTÊNCIA AO LEITOR
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1. 

DESENHO E CIÊNCIA: 

ENTRE O RISCO E O CONHECIMENTO

Desde a pré-história, tempos antes da linguagem se ter firmado no âmago da humanidade como código 
de comunicação, era da responsabilidade do desenho evocar e comunicar entre sulcos e garatujas o 
quotidiano das gloriosas caçadas, nas quais se conquistava a batalha da evolução. 

Nas paredes das grutas o homem marcava com pigmento ou gravava na pedra o enredo de uma vivência 
repleta de pequenas glórias. Ao longo do tempo o desenho começava a entrosar-se no quotidiano, reve-
lando o seu vasto potencial junto da escrita, como fonte de conhecimento contíguo a várias áreas. 
A sua versatilidade era facilmente adaptada a uma multiplicidade de funções que discorriam desde a 
narração dos mais variados fenómenos até à explicação detalhada dos assuntos. Nele era depositada a 
possibilidade de se ir para além do discurso. 

A ciência, na sua busca pelo conhecimento claro e evidente, foi das primeiras áreas do saber a apro-
veitar e explorar as faculdades do desenho, com o objectivo de aprofundar e iluminar assuntos de 
interesse para a humanidade. Baseada em estratégias de raciocínio e cálculo aplicado, na consolidação 
das suas teorias, exigia ao desenho a capacidade de explorar entre traços o teor complexo das ciências 
exactas, demonstrando e traduzindo na superfície a anatomia perceptiva da descoberta. Apareciam 
deste modo as primeiras imagens absorvidas pela ciência com o propósito de comunicar os conheci-
mentos explorados em estudos e experiências levados a cabo por diferentes disciplinas.

O percurso do desenho ao lado da ciência acompanhava a sua evolução e foi assumindo diferentes 
papeis, consoante as necessidades desenhativas das incontornáveis personagens que contribuíram 
para a descoberta do universo como hoje o entendemos. 

Relembrando as origens mais remontas do desenho ao serviço da ciência compreende-se que a sua 
génese se encontra na capacidade mais elementar do seu uso – o poder de inscrição da realidade através 
da observação directa. A utilização desta ferramenta enquanto objecto de prefiguração da natureza e 
dos fenómenos que nela ocorrem, constitui uma oportunidade para o cientista relatar entre traços as 
formas do seu objecto de estudo.

Drawings of direct observations are the simplest and oldest form of scientific illustration: 
the scientist reports, “I looked, and this is what I saw.” The motivating force for the making 
of such pictures originates in the direct interplay of the object or particular condition of 
a plant or an animal or an astronomical spectacle can be studied some time after the 
organism’s decay or the passing of the event.

                                                                                                               Harry Robin, 1992, p. 21 

A possibilidade de relatar desenhando (ou de produzir um relato desenhado) permitia ao estudioso o 
registo da realidade através de uma observação atenta. O produto dessa análise – o desenho, poderia 
ser facilmente agregado à informação teórica, completando o estudo com recurso a um ou vários refe-
rentes visuais. A importância destes desenhos prendia-se com a capacidade que estes detinham de 
simular a realidade percepcionada, sistematizando procedimentos, elucidando ideias, pensamentos e 
teorias. Eram vulgarmente encontrados nos herbários, bestiários e nos livros de astronomia, encer-
rando em si mesmo uma função didáctica. A concretização destes manuscritos surgia no encontro do 
desenho com o texto, criando uma relação complementar entre ambos. Escritos à mão como o próprio 
nome indica – manuscrito, do latim manu (mão) e scriptus (escrever) promoviam através da sua infor-
mação escrita e visual a difusão do conhecimento entre a comunidade científica. 
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FIGURA 2 

Galileu Galilei, 

aguarela sobre as diferentes

fases da lua

1609

FIGURA 3 

Autor desconhecido,

gravura

1610
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Before the advent of printing, manuscripts were copied by hand, and these precious 
herbals, bestiaries, and records of astronomical observations were treasured by scientists 
and their students.
                  Harry Robin, 1992, p. 21

As aguadas de Galileu Galilei (1564 – 1642) sobre as diferentes fases da lua são um bom exemplo da 
relação que a observação directa estabelece com o desenho (figura 2). A criação destes desenhos surge 
no princípio do século XVII quando o astrónomo toma contacto pela primeira vez com um novo instru-
mento de observação – o telescópio. Este aparelho, originalmente criado por Hans Lippershey, permitia 
observar elementos ou objectos que se encontravam distantes do observador. 

O poder da luneta astronómica promoveu uma alteração do olhar sobre a natureza. A observação podia 
ir mais além e voltar-se para a análise de corpos distantes da terra. Apontando o dispositivo para o céu 
é possível ver a lua. Descobrem-se as suas irregularidades e a observação atenta de Galileu revela no 
jogo de luz/sombra a aparência do invólucro lunar. O satélite, outrora entendido na sua forma circular 
e regular, é agora representado tridimensionalmente com todas as suas saliências e reentrâncias.  

A produção da aguarela é, em si mesmo, uma observação: os desenhadores apreenderam o 
mundo móvel, criador de ilusões ópticas, que não se podia captar com uma visão imediata 
e desatenta. Um jogo de sombras instável substitui o crescente dourado imóvel, suspenso 
na tela do céu.

Monique Sicard, 2006, p. 72

Desvenda-se a crença de que a lua não é uma esfera regular e Galileu apresenta a sua descoberta no 
manuscrito “Sidereurs nuncius”. As imagens presentes neste documento partem dos originais em agua-
rela mas são gravadas em madeira (figura 3), permitindo a sua multiplicação e consequente difusão. 
Salientam-se, no entanto, as diferenças existentes entre ambos os suportes. Esta evidencia deve-se à 
possibilidade de as gravuras terem sido executadas por um artesão, criando assim alguns desvios na 
produção do original. 

Ao analisar as gravuras, Monique Sicard refere a existência de uma “cratera inventada”1 que não corres-
ponde à realidade observada por Galileu nas suas aguarelas. Sicard associa este pequeno desvio ao 
lado instrutivo do desenho que nos ensina de algum modo como devemos observar a imagem. 
O ênfase que é dado à cratera central, que divide a lua em duas partes – a primeira iluminada pela luz 
e a outra envolvida em sombra, esquematiza a representação reduzindo a informação ao essencial. 
A essência do conhecimento difere portanto da realidade observada, contudo poderá considerar-se 
a gravura um produto erróneo do saber? Se por um lado esta se distancía do referente, por outro 
evidencía o que deve ser absorvido enquanto descoberta. A transposição da imagem aguada para a 
gravura não é nada mais do que uma codificação da realidade. “A aguarela, testemunha aquilo que 
é visto, é um registo simples; a gravura é já gestão dos olhares por uma administração de signos.”2 
Conclui-se então que o desenho poderá desviar-se da realidade sem comprometer o conhecimento. 
Modifica-se o tipo de registo e as suas ferramentas com o propósito de sistematizar a informação 
visual, codificando-a para o entendimento geral. 

Em contraste com os desenhos realizados através da observação directa, a ciência procurou na elasti-
cidade do desenho a capacidade de explorar a formulação do conhecimento. Desta actividade explora-
tória surgiam os contornos que permitiam iluminar e esquematizar a diferentes áreas do saber. Desde 
as ciências exactas até às ciências naturais, considerava-se a possibilidade de desmontar através do 
desenho a natureza complexa do raciocínio. As questões motivacionais do saber: “como?” e “porquê?” 

1  Sicard, Monique – A Fábrica do Olhar: imagens de ciência e aparelhos de visão. Lisboa: Edições 70, 2006, p.73

2  Sicard, Monique – Op. Cit. - p. 75
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podiam finalmente demonstrar-se numa panóplia diversificada de desenhos que ilustravam e suge-
riam respostas às interrogações epistemológicas. 

Partindo desta actividade desenhativa e perscrutadora, surgem no século XVII as representações 
pictóricas e os diagramas abstractos de René Descartes (1596  – 1650). Antes de se analisarem os seus 
desenhos, é importante salientar que Descartes encontrava algumas reservas relativamente ao uso da 
representação como complemento da teoria. Contudo, ao revisitar algumas das suas obras é possível 
visualizar um conjunto de desenhos realizados pelo próprio. Este facto evidencia o recurso constante 
ao desenho como complemento das suas teorias. Segundo Brian S. Baigrie, o filósofo e matemático 
compreendia que a observação convida à criação de imagens mentais, envolvendo neste processo os 
mecanismos de percepção associados a crenças e preconceitos pré-estabelecidos, o que poderiam de 
algum modo incorrer em erros na representação. 

Descartes’s expressed reservasions about visualization (…) Visualization involves the 
fabrication of mental images, which are then exhibited by means of pictorical devices. Since 
the comtemplation of these mental images seems to involve perception, visualization 
(and its associated false beliefs and prejudices) is target by Descartes as a potencial source 
of error in science.

Brian S. Baigrie, 1996, p. 86

Apesar desta aparente descrença no poder da representação, alguns investigadores referem que os 
seus desenhos sustentam a acusação de que ele era um racionalista por natureza mas não em termos 
práticos.3 Com base nesta premissa, pode considerar-se que as suas representações não procuravam 
retratar o mundo mas sim ajudar a compreender como é que este poderia funcionar.4 

Os seus desenhos sobre a visão binocular e a imagem invertida na retina tornaram-se num ex-líbris em 
termos de demonstração do funcionamento do globo ocular. As imagens eram bastante literais, em 
termos gráficos, o que poderia levar a uma observação viciada sobre o que no desenho se representava. 
Porém, Descartes via nestas ilustrações a possibilidade de desmontar a realidade circundante com o 
auxílio da geometria. As linhas que se lançavam na retina propunham apenas demonstrar como é que 
a luz era absorvida pelo olhar, captando desta forma a realidade circundante. 

Accordingly, he scolded those who viewed his vivid aids to visualization in too obvious a 
way: “I did not say that light was extended like a stick, but like the actions or movements 
transmitted by a stick.

Martin Kemp, 2000, p. 39

A figura 4 compreende a representação de Descartes sobre o funcionamento da visão dividida em três 
momentos: magnitude, figura e movimento/mecanismo, na qual se analisa uma relação de causa-
lidade.5 Esses três momentos são representados pela sigla “fig.” e numerados de um a três. Estamos 
portanto na presença de três figuras que se encerram no mesmo plano. Na figura um, representa-se 
uma sucessão de feixes de luz interceptados entre si com o objectivo de simular a propagação e magni-
tude da luminosidade – o primeiro passo para a percepção. Ao observar a figura 2 é possível analisar 
um diagrama que revela a forma como o ser humano absorve e percepciona a realidade. Os raios de luz 
provenientes da flecha penetram o globo ocular e cruzam-se sobre a retina. Este cruzamento que se 
processa no interior do olho inverte o objecto percepcionado, reflectindo essa inversão na imagem entre 
a letra H e L. A figura três encerra a análise da visão e sintetiza a mecânica do olhar no cruzamento 

3  Baigrie, Brain S. – Picturing Knowledge: Historical and Philosophical Problems Concerning the use of Art in Science.                   

Toronto: University of Toronto Press, 1996, p.86

4  Baigrie, Brain S. – Op. Cit. p. 87

5  Kemp, Martin –  Visualizations: the nature book of art and science. Reino Unido: Oxford University Press, 2000, p. 39
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de dois paus. Esta figura ajuda a compreender de um modo simples e imediato o conhecimento que se 
pretende comunicar. 

Perante estes e outros exemplos, evidenciavam-se as imagens ao redor da ciência e consolidava-se o 
saber pela via do desenho. Inaugura-se deste modo o percurso da representação científica que se viria 
a consolidar em várias áreas. Na medicina percorria-se a anatomia das formas e o funcionamento das 
suas estruturas subjacentes, na matemática explorava-se o cálculo aplicado à geometria e esboçavam-
se os princípios da perspectiva. Também a biologia se iniciava no longo percurso da ilustração científica 
procurando um modo de explicar graficamente a morfologia dos animais. Na Botânica contornava-se a 
flora explicando a estrutura de uma natureza vegetal circundante. O desenho emergia assim nas dife-
rentes disciplinas como se delas fizesse parte.

FIGURA 4

Claude Nicolas le Cat,

ilustração sobre o funcionamento 

da visão considerado por Descartes

1750
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1.1      O DESENHO COMO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA O CONHECIMENTO 

Antes de se dissecar a relação do desenho como veículo de comunicação para o conhecimento impõe-se 
a seguinte questão – em que é que consiste a noção de conhecimento? 

Contornando o estudo da epistemologia, na relação que esta mantém com a análise do conhecimento 
científico, e a sua validação no campo das ciências, a génese do saber poderá encontrar-se na história 
das ideias6. A história dos conhecimentos imperfeitos, daquilo que ficou nas margens da ciência e que 
serviu de base para a construção de teorias consagradas nos anais da história. 

É a disciplina das linguagens flutuantes, das obras informes, dos temas não ligados. Análise 
das opiniões mais do que do saber, dos erros mais que da verdade, não das formas de 
pensamento mas dos tipos de mentalidade.

Michel Foucault, 2005, p. 183 

Neste enquadramento, a história das ideias apresenta-se quase como um reflexo natural do ser 
humano, enquanto ser pensante, tido como um produtor nato de discursos num determinado contexto. 
Compreende-se que o conhecimento se traduz num campo expandido, onde se valoriza a aquisição do 
saber pela experiência do mundo, da vida quotidiana e das mentalidades próprias de cada época. Este 
encerra-se no acto de conhecer e na procura de noções através da activação dos sentidos. É a partir do 
sistema sensorial – visão, audição, tacto, paladar e olfacto que se processa a informação do mundo físico 
para o cérebro. Nesta simbiose, o corpo serve de intermediário na aquisição de pequenas sabedorias 
desordenadas que acabam por se consolidar no aparecimento do senso comum. 

Ainda antes do aparecimento dos ideais humanistas e do Renascimento, entendidos como a base da 
curiosidade científica, o senso comum surgia na aquisição de saberes sobre o mundo a partir da obser-
vação atenta e repetida dos fenómenos naturais. A origem dos provérbios acaba por dar forma a este 
tipo de conhecimento quando entre várias expressões se vão consolidando ideias baseadas na análise 
espontânea da realidade. A expressão “céu sachado, chão molhado” desmonta facilmente o princípio 
do senso comum. Esta resulta da observação de um fenómeno – o céu sachado, com aspecto de terra 
cavada, e da criação de um pressuposto – chão molhado, sinal de chuva. Contudo, a história das ideias 
não se baseia apenas no conhecimento empírico mas acima de tudo na prolificação das ideias infun-
dadas e dos saberes marginais, que nunca conseguiram alcançar na ciência a forma da cientificidade.7 
Menciona-se então a importância das pseudociências, da alquimia, da fisiognomonia e da frenologia, 
entre outras tantas, e que em alguns casos serviram de trampolim para a criação de disciplinas actual-
mente reconhecidas, como a química e a fisiologia. 

Ao analisar o desenvolvimento destas formas de conhecimento incipientes compreende-se que o 
desenho acompanhou a proliferação das ideias sem lhes imputar qualquer tipo de validade científica. 
Ao contrário da ciência que marginalizou as suas crenças, passando por cima de conteúdos que serviram 
de fundo empírico a formalizações posteriores, o desenho manteve-se incólume na sua vertente comu-
nicativa, sem julgar as teorias que nele se apoiavam. Esta concepção é facilmente desmontada quando 
se observam os desenhos explorados pela fisiognomonia.

A fisiognomonia foi consagrada em tempos como a “ciência” que procurava desvendar a condição física 
e emocional do homem através das feições e morfologia do rosto. Seria através da análise do semblante 
que se poderiam desvendar as emoções, a personalidade e eventuais sintomas ligados à semiologia 
médica. Na procura de um suporte que conseguisse transcender a massa teórica produzida nas obras 
que acolhiam este assunto, o desenho iluminava as ideias transmitidas nos escritos. A utilização desta 

6 Foucault, Michel –  A arqueologia do saber. Coimbra: Almedina,2005, p. 182

7 Foucault, Michel – Op. Cit., p. 182
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ferramenta enquadrada no estudo do rosto tornava-se óbvia, era mais simples avivar entre traços as 
emoções vinculadas à face do que descrevê-las até à sua exaustão. John Varley (1778 – 1842), pintor e 
astrólogo, reconhece estas valências quando em 1828 publica o tratado de fisiognomonia Zodiacal. 
Esta obra de caráter místico associava as feições de um indivíduo e o seu temperamento aos diferentes 
signos do zodíaco. 

The apparent power of the various signs of the Zodiac in creating a great diversity in the 
features and complexions of the human race has long been as well established among 
enquiring people as the operation of the moon on the tides, and may properly be termed a 
branch of natural philosophy which I propose to denominate Zodiacal Physiognomy.

Cit. por Adrian Bury, 1946, p. 59

Os estudos realizados na preparação das gravuras que acompanhavam o tratado (figura 5) revelam o 
caráter ensaístico do desenho. Nele é depositada a possibilidade de descodificar e clarificar a teoria, 
de ir para além das palavras. Ao observar estes esboços compreende-se o lado maleável e irregular do 
desenho em contraponto com a escrita, rígida e estruturada. Realça-se ainda o seu caráter imparcial 
perante o objecto de estudo em questão – a fisiognomonia zodiacal. O facto desta se ter transformado 
numa chalaça com o passar do tempo, não invalida que o desenho não cumpra a sua função comunica-
tiva. Este limita-se apenas a explorar o emaranhado teórico e detém o importante poder de não julgar 
o que através dele se produz. É nesta vertente multifacetada que se reúnem uma serie de qualidades 
incontornáveis: a possibilidade de ensaiar, associando o pensamento ao traço; a imparcialidade, que 
o posiciona acima de qualquer tipo de julgamento, e o seu imenso potencial enquanto elemento 
comunicante, capaz de ultrapassar os limites da própria linguagem. Estas três valências colocam-no na 
vanguarda da representação científica e definem-no enquanto veículo transmissor de ideias. 

FIGURA 5

John Varley,

estudos preparatórios

1828
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Ao estabelecer a ligação do desenho com a ciência torna-se necessário compreender de que modo é que 
a representação acompanhou os diferentes modelos do conhecimento até à actualidade. Começando 
por analisar o sistema teológico, enunciado pela Idade Média, compreende-se que o desenho se 
manteve confinado aos paradigmas impostos pela religião. Este assumiu-se como modelo teórico 
vigente, a partir do qual se limitaram conteúdos, aboliram teorias e puniram as vanguardas que se 
sobrepunham às histórias do livro sagrado. A disseminação do saber permanecia em suspenso, a 
teoria heliocêntrica, na qual o sol se apresenta estacionário no centro do universo, foi uma das desco-
bertas renunciadas pela igreja. 

Face à denominada idade das trevas, ultrapassava-se um período conturbado no que respeita a propa-
gação das ideias.8 Perante este cenário o desenho acompanhava as histórias da bíblia que se difundiam 
na criação dos manuscritos. Estes documentos antecipavam o desenvolvimento da imprensa e permi-
tiam que a informação se fixasse nas inúmeras páginas, concebidas inicialmente a partir de pele animal 
(de cabra ou carneiro – pergaminho ou de vitelo – velino), com o intuito de difundir as crenças resultantes 
da mentalidade características desta época. A sua execução centralizava-se nos mosteiros, tidos como 
grandes centros de cultura, e era deixada a cargo dos monges que se dedicavam a copiar os escritos dos 
seus mestres cristãos, bem como as obras de César, Cícero e Ovídio. A difusão da cultura e do ensino 
passava por estas estruturas religiosas, a partir das quais se estudavam e disseminavam conhecimen-
tos.9 O desenho começa então a associar-se a esta nova prática com o aparecimento das iluminuras. 
Como o próprio nome indica estas iluminavam os textos com diversos tipos de ornamentos, abstractos 
ou figurativos, conferindo-lhes uma aura preciosa que realçava a importância do seu conteúdo.  

A par das iluminuras, surgem também outro tipo de representações cuja finalidade se centrava na 
criação de um reportório visual útil à criação artística. Desenvolvidos e utilizados como uma ferra-
menta indispensável nas oficinas medievais, os “cadernos de exemplo”10 encerravam um conjunto de 
figuras que serviam de modelo aos artesãos para o desenvolvimento de trabalhos encomendados. 
Na presença desta ferramenta, era possível aceder a um arquivo de imagens no qual se encontrava um 
conjunto de soluções visuais que subsidiavam a representação de uma determinada figura ou cena. 
Esta estratégia privilegiava o acesso à figuração por intermédio de um desenho pré-definido, assente 
em modelos de representação tipificados, em detrimento da observação directa do objecto em questão. 

Schlosser’s premise was that the medieval artist did no rely on observation from nature for 
his artistic design (which presupposes a direct relationship between the draughtsman and the 
object), but that he developed his themes on the basic of a model of depiction rooted in the late 
classical period. 

Robert W. Scheller, 1995, p. 7 

Apesar destas figurações se distanciarem da evolução do conhecimento científico, evidenciavam os primeiros 
sinais evolutivos do desenho, inserido na descoberta do mundo natural, a partir dos quais se inauguraram 
algumas possibilidades de representação, que acompanharam o início de uma actividade prescrutadora. 

Embora se reconheçam na Idade Média as virtudes e limitações de uma época emersa na fé cristã, 
seria em meados século XIV e início do século XV que se erguia um espírito de descoberta propício à 

8  “Tal como Galileu e os seus contemporâneos, muitos historiadores consideraram a Idade Média um lamentável interlúdio de escolástica obscura, 

um obstáculo ao progresso científico que começou por volta do século V e que acabou por se dissipar perante o brilho da inspiração  renascentista.” 

- Fara, Patricia – Ciência: 4000 mil anos de história. Lisboa: Livros Horizonte. 2012, p. 82

9  Os mosteiros desempenharam o importante papel na consolidação de conhecimentos explorados pelos monges na medida em 

que estes “debateram uma enorme variedade de ideias filosóficas relacionadas com os seus estudos religiosos. Embora a religião seja muitas vezes 

vista como hostil à ciência, foi o cristianismo o responsável pela preservação do saber académico na Europa.” - Fara, Patrícia – Op. Cit. p.83

10  Na obra Exemplum: model-book drawing an the practice of artistic transmission, Robert W. Scheller, utiliza a designação “model book” 

no entanto, considera-se que a sua tradução deverá basear-se no termo latino “exemplum”, do qual deriva a palavra exemplo, cujo 

significado se baseia na ideia de modelo – aquilo que pode ou deve ser imitado.  
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entrada no mundo moderno. O sentimento de novidade era tão intenso e os resultados da mudança 
foram tão evidentes que o período recebeu uma designação especial – Renascimento. A sua formulação 
assenta na redescoberta e valorização da antiguidade clássica da qual se fez renascer uma cultura 
baseada nos ideais humanistas e naturalistas. O homem é colocado no centro do universo e valorizado 
consoante as suas capacidades intelectuais. A partir deste pressuposto começam-se a desafiar as ideias 
até então aceites em todos os campos: Filosofia, Ciência, Teologia, Pintura, Escultura, Arquitectura, 
Poesia, costumes e exploração. Abrem-se as portas para a redescoberta do universo e começam-se a 
questionar a verdades assumidas pelas autoridades religiosas. Esta atitude, característica do homem 
moderno, é visível quando Cristóvão Colombo (1451 – 1506) coloca em causa a convicção de que a 
Terra é plana. As suas aventuras enquanto navegador fizeram-no desafiar os limites da orla marí-
tima, provando que existe um “Novo Mundo” para além da linha do horizonte. Copérnico (1473 –1543) 
também duvidou dos ensinamentos legados pela igreja quando o seu olhar se focou na exploração do 
firmamento e conclui que a terra está descentralizada do sistema solar.

A ciência dava finalmente um salto qualitativo na criação de modelos cognoscentes que desvalori-
zavam as teorias impostas pelo sistema eclesiástico. Abandonava-se o Teocentrismo para se privilegiar 
o Humanismo e o Naturalismo. Na valorização do homem enquanto ser racional, e de um crescente 
interesse pela observação atenta da natureza, a Filosofia destacava-se como um sistema epistemológico, 
oriundo da antiguidade clássica, que privilegiava o olhar sobre o universo na consequente criação de 
postulados. Contrariamente ao saber empírico esta desempenhou um papel preponderante na formulação 
e fomentação dos juízos produzidos a partir da análise da natureza. O seu objectivo primordial estendia-
se à noção de conhecimento baseada na exploração de três conceitos: crença, verdade e justificação.11 
Este modelo teórico reclamava a necessidade de um método que orientasse a produção do conhecimento 
científico. Nesse sentido o aparecimento da Ciência Moderna e do método experimental contribuíram 
para a validação das teorias através de uma estrutura fixa baseada nos seguintes parâmetros: selecção 
do objecto de estudo, formulação de hipóteses, experimentação (com o intuito de se testarem as hipóteses 
enunciadas), análise de dados e aceitação ou rejeição das hipóteses anteriormente formuladas.  

Esta metodologia permitia estruturar e validar o conhecimento científico no espectro das ciências 
exactas. A sua implementação permite, até à actualidade, apurar os resultados enunciados nas hipó-
teses de forma quantitativa. A ciência aproximava-se cada vez mais da precisão numérica, deixando de 
parte as teorias empíricas que se encerram agora noutros campos de estudo. Contudo o rigor implícito 
no método científico não invalida a presença do desenho no encalço do conhecimento, e no modo como 
este foi acompanhando a ciência. 

Para que esta relação se torne mais clara seleccionam-se três desenhos que problematizam a presença 
do desenho na afinação do olhar científico. Partindo da análise do corpo é possível explorar os contornos 
que o revelam desde a idade média até à actualidade. Compreende-se que o progresso da medicina é 
amplamente explorado, nas imagens que acompanham o desenvolvimento da representação, por inter-
médio de um corpo em constante mutação visual. Desde os desenhos explorados nos manuscritos e 
nas oficinas até às imagens presentes nos actuais livros de medicina, a representação da figura humana 
foi-se alterando consoante os modelos de conhecimento vigentes e de credibilidade da imagem.
 
O impacto das mentalidades sobre as representações produzidas em cada época: idade média, renasci-
mento e século XXI é compreendido a partir das figuras 6, 7 e 8. Analisando o conjunto identifica-se a 
priori a capacidade de identificar, ilustrar e comunicar a estrutura e o funcionamento do corpo humano 
a partir de modelos de representação distintos. Independentemente de se conseguir descodificar ou 
não o discurso implícito nestas imagens, é possível compreender que todas procuram, utilizando o 
desenho, analisar, evidenciar e documentar a anatomia das formas. 

11  Soares, Maria Luisa – O que é o conhecimento? Questões de epistemologia. Lisboa: Campo das Letras, 2004, p. 60
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Na figura 6 representa-se um corpo por intermédio de uma configuração plana, através da qual se revela o 
funcionamento do sistema nervoso. Apesar desta se afastar da realidade anatómica, o percurso dos vasos 
sanguíneos é representado como se de um diagrama se tratasse. Esta faceta diagramática, directamente 
associada ao desenho, começou desde cedo a aliar-se ao progresso científico com o intuito de clarificar 
e simplificar a complexidade da informação teórica. Ainda pouco explorado na idade média, o desenho 
diagramático viria a desenvolver-se no Renascimento com a representação da terceira dimensão. 

A evolução do desenho aproximava cada vez mais os traços da realidade. Ao analisar a obra de Leonardo 
Da Vinci (1452 – 1519) essa aproximação é notória. As suas representações, embora envoltas em anotações 
teóricas, dispensam o próprio discurso – os desenhos falam por si. Os limites da linguagem oral e escrita 
são facilmente contornados com a possibilidade de se representar e comunicar, entre traços, o que fica 
nas entrelinhas do discurso. 

Embora a fala ou a escrita vos permita talvez fazer uma descrição exacta das formas, 
o pintor pode representá-las de tal modo que pareçam vivas, com as sombras e as luzes 
que mostram a expressão de um rosto, coisa que nunca conseguireis realizar com a pena, 
embora possa ser conseguida com o pincel.

Cit. por Anna Suh H., 2007, p. 12  

FIGURA 6

Autor desconhecido,

diagrama do corpo humano

1292

FIGURA 7

Leonardo da Vinci,

diagrama do corpo humano

1292
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A capacidade de superação do discurso no exercício da representação é uma constante no desenrolar 
do século XVI. O progresso científico fazia acompanhar os escritos produzidos na época de ilustrações 
onde abundavam desenhos e esboços de máquinas. “Deixou de se confiar apenas nos textos escritos 
e passou a recorrer-se à eficácia das ilustrações para explicar a natureza, as águas, a arquitectura e 
as possíveis invenções.”12 Ao analisar a figura 7 compreende-se que a representação do corpo sofreu 
alterações consideráveis. A dissecação de cadáveres, proibida até ao fim da Idade Média por questões 
religiosas, permitia uma exploração aprofundada da anatomia e possibilitava uma maior aproximação 
do desenho à realidade do organismo. 

A minha representação do corpo humano será para ti tão clara como se tivesses o próprio 
corpo diante de ti.

Cit. por Anna Suh H., 2007, p. 138  

Em contraste com a figura 6, o desenho de da Vinci permite ter uma noção aproximada do real sobre 
a constituição do corpo humano. É possível conhecer o interior anatómico na ausência do cadáver. 
Esta consciência reforça a ideia de que a representação poderá não só funcionar perante as limitações 
discursivas mas também na ausência do objecto de estudo. Os softwares de visualização 3D demons-
tram isso mesmo, abrindo a possibilidade de se iniciar uma viagem interactiva pela estrutura óssea do 
nosso corpo. Através da manipulação do cursor sobre o esqueleto é possível girar o desenho de forma 
livre e aproximar o olhar às diferentes áreas. A vista sobre os componentes poderá ser observada de 
diversos ângulos, associando-se a informação teórica à medida que se vai decompondo a estrutura.

Estas imagens tridimensionais (figura 8) sublinham, em conjunto com as representações anterior-
mente analisadas, a importância do desenho enquanto veículo para o conhecimento. A capacidade 
impar que este tem de estender o olhar levando o invisível ao visível evidencia o seu vasto contri-
buto para a ciência. Aliada a esta particularidade o desenho marca a sua posição nas diferentes áreas 
do saber quando este se propõe a desenvolver novas formas de representação. A criação de estraté-
gias e a adequação dos diferentes tipos de registo, consoante o propósito e o objecto de estudo em 
questão, contribuem para o aperfeiçoamento da sua função comunicativa. A necessidade de adaptar a 
linguagem visual do desenho à sua utilidade, conduz ao desenvolvimento de uma representação cada 
vez mais afinada e com determinadas qualidades gráficas. 

12  Pasquale, Giovanni Di – História da Ciência e da Tecnologia: da Pré-História ao Renascimento, volume 20. Portugal: Asa Editores, 

2001.

FIGURA 8

Human Anatomy Atlas,

software de visualização 3D 

do corpo humano

2017
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FIGURA 8

Human Anatomy Atlas,

software de visualização 3D do corpo 

humano

2017
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A rigidez e a precisão do traço, implícitos na ilustração científica actual, apresentam-se quase como 
um bisturi capaz de operar na dissecação de um cadáver. Neste tipo de ilustração, não se contempla 
qualquer tipo de margem para erros ou equívocos. O desenho subsiste na primazia das linhas, estra-
tegicamente posicionadas, que de estudo em estudo conquistam um lugar cativo na folha de papel. 
Aproveitando o potencial do traço, como ferramenta para a investigação, procede-se à adequação entre 
a linguagem visual e a utilidade do desenho como instrumento de estudo. O desenho estuda o problema, 
explica-o entre traços e instrui o observador. A sua função perante a ciência revela o seu potencial 
como um instrumento de investigação direccionado para a análise de determinados assuntos. Aqui se 
ressalva o poder flexível e polivalente do desenho, que rapidamente se desdobra numa imensidão de 
linguagens formais facilmente adaptadas ao problema que lhe é destinado. 

1.2  A ORIGEM DO DESENHO AO SERVIÇO DA CIÊNCIA

A evolução da ciência tem reformulado ao longo do tempo o modo como se foi observando o mundo e 
a nossa estrutura enquanto indivíduos. Passo a passo a sucessão de “momentos eureka” despoletaram 
a construção de um conjunto de teorias, através das quais se foi descortinando a origem do universo e 
do que nele habita.

Partindo do pressuposto que o homem se afirma como um ser pensante, o conhecimento está certa-
mente na base da nossa génese. Desde o conhecimento empírico até ao conhecimento científico existe 
a necessidade constante de procurar um sentido para tudo aquilo que nos rodeia. De algum modo o 
desenho procurou, desde muito cedo, acompanhar a vontade de conhecer, espelhada nos traços que 
foram revelando ao longo do tempo as conjecturas do pensamento. 

Segundo Aristóteles, que era um observador por excelência, é impossível pensar sem imagens.13 São 
muitas vezes elas que proporcionam uma viagem intelectual conduzida pela leitura dos vários elementos 
presentes numa representação. É a partir desta viagem ilustrada que, em alguns casos, se acede de um 
modo conciso ao conhecimento.14 Talvez aqui se encontre a primeira chancela que vincula o desenho à 
ciência, evidenciando o seu imenso potencial como descodificador e tradutor do discurso científico. 

Na associação do desenho ao serviço da ciência procurar-se-á compreender como é que este se mani-
festa e apresenta perante a evolução do conhecimento. Neste percurso serão analisadas algumas 
representações percursoras na compreensão e disseminação dos conteúdos teóricos, associados a 
inúmeras descobertas que se foram firmando no âmago da humanidade. 

Seguindo o fio condutor que se inicia com o advento da ciência e desemboca nos usos e funções do 
desenho como seu aliado, compreende-se que a representação pode ser entendida, numa primeira 
instancia, como um veiculo exploratório e de observação. Ainda antes de se formularem os pressupostos 
que regem a produção do conhecimento científico como hoje é entendido, o Homem já se baseava na 
observação dos fenómenos naturais com o intuito de conhecer e organizar a sua vivência quotidiana. 
Era a partir da observação directa da natureza que se desenvolviam os primeiros registos, a partir dos 
quais se assinalava de um modo simples e imediato a ação de um determinado acontecimento. 

Drawings of direct observations are the simplest and oldest form of scientific illustration: 
the scientist reports, “I looked, and this is what I saw.” The motivating force for the making of 
such pictures originates in the direct interplay of the object or phenomenon and the observer.

Harry Robin, 1993, p. 21

13  Robin, Harry – The Scientific Image: from cave to computer. Nova Iorque: W. H. Freeman and Company, 1993, p. 9.

14  No contexto do desenho ao serviço da ciência este poderá ser entendido muitas vezes como um atalho para aceder de um modo 

imediato à informação.



MARINA VALE DE GUEDES PARTE I

Apareciam deste modo as reportagens visuais que registavam as primeiras experiências do Homem 
na terra, assim como as suas descobertas mais elementares. Exemplo disso são as pinturas rupestres 
que suscitam o princípio da expressão visual. Estas representações, resultantes das experiencias e da 
vivência quotidiana, poderão ser entendidas como registos científicos e não como objectos de criação 
artística. As composições descobertas até hoje, muitas vezes encontradas no interior das cavernas, 
representavam, na sua grande maioria, cenas de caça cuja configuração dos animais era marcada 
através de traços sólidos e bem estruturados. Aos olhos da ciência estes registos poderão ser enten-
didos como um conjunto de diagramas que indicavam ataques padronizados e, cujo objectivo seria 
elucidar ou até mesmo instruir as gerações de caçadores vindouras.15

Brian J. Ford defende na sua obra, “Images of Science – A history of scientific illustration”, que é possível 
detectar uma série de indicadores que nos levam a questionar a origem e o propósito destas imagens. 
Segundo Ford os desenhos que se encontram nas cavernas para além de fornecerem elementos estru-
turais sobre a compleição física do animal eram por vezes adornados com alguns traços, geralmente 
localizados ao redor da representação animal, que poderiam indicar zonas vitais a atacar pelo jovem 
caçador. Na figura 9  pode observar-se uma égua prenha em fuga. Em cima do seu dorso encontram-se 
três traços que poderão fornecer uma pista sobre os pontos vitais susceptíveis ao ataque. Este pormenor 
revela uma intenção instrutiva na criação da imagem, cuja representação encerra o conhecimento 
retido através da observação, prática e replicação de um determinado procedimento – a caça. 

15  Ford, Brian J.– Images of Science: a history os scientific illustration. Londres: The British Library, 1992, p. 7

FIGURA 9

Égua prenha encontrada nas 

grutas em Lascaux,

Paleolítico

FIGURA 10

Canguru,

x-ray drawing 

7000 d.c.
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There may be an instructional purpose in this wall painting. Like many such cave paintings, 
the image is not in a place likely to have been frequented by the Cro-Magnon peoples in their 
daily lives, but is tucked away in a corner. The arrow above the shoulder provides the clue: 
perhaps this was a training aid, for the instruction of the young initiates as they came of age.

Brian J. Ford, 1992, p. 7

Para além das características visuais anteriormente mencionadas a representação da égua foi encon-
trada em Lascaux numa zona recôndita e de difícil acesso. Esta particularidade questiona o seu valor 
enquanto representação artística, ávida pela sua exposição ao público, e coloca-a num patamar distinto 
em termos da sua importância para o cro-magnon16. Questiona-se então o seu posicionamento como um 
factor que poderá definir o valor deste tipo de imagens enquanto matéria percursora na transmissão 
do conhecimento. Apesar desta análise possibilitar uma serie de interpretações distintas, as pinturas 
rupestres seriam apenas o ponto de partida para o desenvolvimento dos grafismos inicialmente ligados 
à evolução do homem. Um conjunto de traços, com maior ou menor definição, que foram registando ao 
longo do tempo uma serie de descobertas.

Ainda na Pré-História realçam-se as representações criadas pelos aborígenes no norte da Austrália. 
Estas figurações, denominadas de x-ray drawings17 devido às semelhanças partilhadas com a imagem 
de um raio-x, procuravam de um modo muito elementar perscrutar o interior do corpo humano. 
Desenhados sobre cascas de árvore, pedra ou gravados em sementes de baobad 18 estes desenhos repre-
sentavam a fauna local, conjecturando sobre o que estaria na base da estrutura animal. Embora o 
propósito destas figuras não se centrasse no estudo da fisiologia animal, não deixa de ser curioso 
observar a forma como o desenho se vai concretizando no encadeamento das linhas, que por vezes 
sugerem a formulação da estrutura óssea.19 

Ao observar a figura 10 é possível identificar a espinal medula assim como as articulações presentes 
nas patas de um canguro. Especula-se a partir deste desenho se existiria um conhecimento primitivo 
sobre dissecação e a análise de animais mortos. Esta possibilidade coloca-se partindo do principio que 
os aborígenes eram exímios caçadores, e que, por isso, teriam vantagens em analisar a compleição 
física dos animais, com o objectivo de os dominar. Por conseguinte, o conhecimento profundo da 
anatomia animal poderia permitir o aperfeiçoamento de técnicas e utensílios utilizados na caça com 
vista à sua subsistência.  

À medida que o tempo foi avançando, a passagem do período Paleolítico para o Neolítico trouxe mudanças 
consideráveis no que toca ao comportamento e à vivência do homem, enquanto figura em permanente 
evolução. A transição do estado nómada para uma vivência sedentária, contribuiu para a reestruturação 
de hábitos e consequentemente para o desenvolvimento de novas estratégias necessárias à  sobrevi-
vência da espécie. Neste sentido o aparecimento da agricultura, considerado um marco importante para 
da história da Humanidade, surge como uma forma de criar as condições necessárias para sustentar 
uma vida confinada a um determinado espaço. Assim sendo, desenvolvem-se os mais variados artifícios 
que sustentavam as necessidades próprias do cultivo da terra – “a cerâmica, a fiação e a tecelagem, assim 

16 Cro-Magnon é o termo que designa os nossos antecessores primários. Esta terminologia nem sempre se enquadra na forma mais 

convencional de denominar os hominídeos, sendo frequentemente utilizada para designar os povos mais antigos conhecidos na Europa.

17  Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 13 

18  O termo baobad é comummente utilizado para designar um género de árvore (Adansonia Digitata) que se divide em oito espé-

cies distintas: seis oriundas de Madagáscar, uma em África e outra na Austrália. A sua composição define-se por uma estrutura 

corpulenta atingindo entre os cinco e os trinta metros de altura sendo que o tronco poderá definir-se entre os sete e os onze metros. 

É considerada a árvore da vida pois nela se encerram vários benefícios tais como: protecção/abrigo, alimentação através do seu 

fruto rico em vitamina c, utilização das suas folhas para fins medicinais e até a produção de vestuário e outro tipo de objectos é 

possível através da recolha das cascas retiradas do tronco. 

19 Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 10
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como os métodos basilares da construção arquitectural em madeira, tijolo e pedra.”20 A presença destas 
técnicas, associadas à permanência do ser humano num determinado local, foi revelada nos achados que 
se foram encontrando. As únicas representações gráficas presentes neste período cingem-se às gravações 
abstractas, encontradas em vasos de barro, utilizadas para marcar a passagem do tempo.21 

Como se pode constatar, com base nos achados arqueológicos, este período pouco ou nada acrescentou 
em termos de evolução gráfica ligada à ciência, no entanto a passagem pelo neolítico contribuiu para 
o desenvolvimento das civilizações, onde se viria a estreitar a relação do desenho com as diferentes 
áreas do saber. 

Alguns historiadores consideram que a História principiou com o crescimento das civilizações e com o 
aparecimento da escrita. Terá sido a partir deste momento que se dá um salto qualitativo no progresso 
da humanidade, contribuindo para o amadurecimento do conhecimento, e consequentemente para a 
forma como este foi graficamente comunicado e/ou documentado ao longo do tempo. Neste contexto 
a antiguidade oriental e a antiguidade clássica constituíram um marco importante para a evolução 
do homem, no qual se iam conquistando e consolidando diversos saberes. É curioso observar que as 
conquistas históricas, realizadas a partir deste período foram invariavelmente acompanhadas por 
momentos de representação, sendo que esta poderia ser utilizada como acto expressivo, exploratório 
ou meramente documental.   

Começando por analisar as civilizações orientais, atendendo 
ao seu progresso científico e consequente registo, é incontor-
nável focar a criação de um conjunto de sinais (símbolos) que se 
tornaram percursores na evolução da escrita como é hoje percep-
cionada e compreendida. Ainda antes desta se ter firmado como 
código de comunicação, a sua concepção inicial surgiu da necessi-
dade de registar as transações efectuadas com o desenvolvimento 
do comércio. Assim sendo, os sumérios gravavam com uma cana 
de junco as primeiras representações pictóricas sobre pequenas 
placas de argila (figura 11). 

Some of the earliest signs inscribed on the tablets picture rations that needed 
to be counted, such as grain, fish, and various types of animals. These 
pictographs could be read in any number of languages much as international 
road signs can easily be interpreted by drivers from many nations.

                   Ira Spar, 2000

O modo de representação destes pictogramas, denominados de cuneiforme (cuneiforme – lat. cuneus – 
cunha e forme – forma), assentava no desenho linear do objecto que se pretendia representar. O objectivo 
principal seria registar as quantidades e os diferentes produtos comercializados, sendo estes facilmente 
reconhecidos através do seu grafismo pelos intervenientes das trocas comerciais.

Uma vez mais o desenho evidenciava-se como uma ferramenta primordial de registo e expressão 
gráfica. A sua elasticidade permitia criar uma linguagem de símbolos reconhecida e identificada por 
diferentes tipos de povos, facilitando a criação de novos tipos de comunicação. O desenvolvimento 
da escrita materializava-se na prática do desenho e acompanhava em primeira mão a evolução 

20  Janson, H. W. – História da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p.30 

21  Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 8

FIGURA 11

Placa de argila gravada com símbolos 

correspondentes à escrita cuneiforme, 

Mesoptamia, 3100–2900 d.c.
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histórica.22 A sua presença na trajectória evolutiva do homem surge não só como um elemento de 
suporte ao conhecimento mas também como um agente activo na descoberta do saber. E se por um 
lado o desenho manifesta uma relação interveniente com a escrita, relacionando a sua capacidade 
de expressão gráfica com o desenvolvimento da mesma em termos formais, por outro lado pode 
posicionar-se enquanto observador apto a registar os contornos do quotidiano, servindo apenas como 
um relator perante outras descobertas históricas.

Ao aprofundar a riqueza genética da Mesopotâmia é inegável verificar o seu imenso potencial enquanto 
civilização propícia ao desenvolvimento, assim sendo a escrita não foi a única descoberta levada a cabo 
pelos sumérios. A criação da roda, cuja invenção viria a revolucionar o transporte de mercadorias e 
posteriormente de indivíduos, surge como resposta às necessidades quotidianas de um povo em cons-
tante ascensão. Ao analisar os escassos vestígios arqueológicos que permitem compreender como seria 
a sua formulação inicial, destaca-se o estandarte criado sobre a Batalha de Ur (figura 12 – representada 
por A e B). Nesta peça, cuja estrutura assenta numa caixa de madeira com as faces cobertas de pequenos 
pedaços de pedra (entre eles o lápis lazúli) e algumas conchas, consegue resgatar-se o poder da represen-
tação enquanto elemento preponderante na narração de alguns factos históricos e, descodificação formal 
de alguns objectos. Salienta-se então a presença do desenho, feito por intermédio de fragmentos que se 
vão aglomerando entre si, enquanto agente reflexivo da civilização suméria. 

Não obstante a informação disponível acerca deste objecto se revele por vezes escassa, é possível iden-
tificar um conjunto de aspectos presentes na representação. Observando o estandarte pode dizer-se 
que este se constitui por dois paneis distintos divididos em três partes. A forma como estão dispostas 
as personagens produz uma certa noção de movimento, uma vez que estas se organizam ao longo de 
uma barra continua. A presença da roda nas carruagens acentua e indica o sentido da viagem, como se 
estivéssemos diante de uma história contada por vinhetas de banda desenhada. 

Começando por observar a figura A, como uma introdução à civilização suméria, é possível compreender 
que esta representação reflecte a estratificação da sociedade na altura. Analisando a composição de 
cima para baixo identifica-se na barra superior o primeiro estrato social tomado pelas pessoas mais 
abastadas e importantes do povo sumério. Seguem-se um conjunto de trabalhadores que se deslocam 
lado a lado com alguns animais e por fim, na barra inferior, encontram-se algumas personagens subser-
vientes que carregam mercadorias às costas. 

22 “A escrita enquanto desenho tem uma dimensão concreta, materializada, pensada e definida na respectiva sequência e organização do traçado 

dos diferentes signos. O desenho encontra-se na fundação da prática gráfica.” - Duque, Ana – A escrita enquanto desenho: narrativas morfo-

lógicas do signo e do referencial alfabético [Em Linha] [s.l.: s.n., 2000?]. [Consult. 2 Nov. 2014]. Disponível em WWW: https://www.

academia.edu/4504258/A_Escrita_enquanto_Desenho

FIGURA 12 - A E B

Estandarte da Batalha de Ur

2500 d.c.
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Do outro lado do estandarte, a figura B representa uma cena distinta da apresentada anteriormente – um 
cenário bélico carregado de artilharia de combate que enuncia a violência marcada ao longo da compo-
sição. A partir desta imagem poderá analisar-se o desenho dos artefactos, da roda, das personagens e das 
suas vestimentas como elementos portadores de história. Destacando apenas o desenho da roda, esta 
é composta por um disco de madeira articulado num mecanismo que revela a engenharia por detrás 
da sua construção, contudo o valor da sua representação transcende o próprio traçado e coloca este 
objecto na ação do estandarte. Pode dizer-se então que o desenho documenta esta descoberta inserindo-a 
ao mesmo tempo no contexto da sua ação. Não é possível percepcionar o movimento da mesma mas 
verifica-se a sua conformação, enquadramento na base da carruagem e o modo como esta era utilizada 
pelos sumérios, sublinhando a importância do desenho enquanto reflexo da evolução científica. 

Atentando ao poder da representação enquanto veículo de documentação das primeiras descobertas 
levadas a cabo pelas civilizações, salientam-se outros aspectos importantes na análise do desenho 
ao serviço da ciência. Destaca-se desde logo a civilização Egípcia na produção de estudos impor-
tantes que contribuíram para o crescimento de vários domínios do saber. Na Astronomia observaram 
e cartografaram o céu, identificando estrelas e planetas e no campo da Matemática criaram um 
sistema de numeração que lhes permitia desenvolver raciocínios de cálculo aplicado. Conceberam 
métodos de embalsamamento próprios abrindo novos caminhos à Medicina e foram exímios na cons-
trução arquitectónica da sua civilização. 

Antes de se focarem os grafismos que acompanharam as diferentes áreas do conhecimento, é impor-
tante verificar que o desenvolvimento da escrita egípcia23 marcou o tom da evolução nesta civilização. 
A criação dos hieróglifos, bem como o aparecimento do cobre adaptado às ferramentas de trabalho24, 
permitiam a gravação em baixo e alto-relevo de uma variedade de suportes. Desde as paredes dos 
túmulos funerários ou de adoração divina, passando pelas suas estruturas arquitectónicas, até às 
esculturas, placas de madeira e sarcófagos, os relevos adaptavam-se às diferentes superfícies e 
detinham um valor narrativo e simbólico. Aliava-se a escrita ao desenho preenchendo os diferentes 
suportes com uma infinidade de narrativas cujos temas se relacionavam com a vida quotidiana, 
religiosa e política. A simbiose criada entre os hieróglifos e as cenas representadas sugere em si o lado 
instrutivo da imagem. O uso desta estratégia permitia iluminar o conteúdo da composição, sendo 
que a organização dos pictogramas subsidiava a necessidade de complementar o desenho, tornando 
claro o que nele se pretendia representar. Colmatava-se desta forma aquilo que se poderia traduzir 
numa vulnerabilidade gráfica, criando um legado cronológico por vezes bastante preciso em relação 
à vivência e às conquistas da civilização egípcia.25 

No encalço da pictografia alimentavam-se outros conhecimentos desenvolvidos pela civilização egípcia, 
contudo as representações criadas sobre as mais diversas tecnologias estariam sempre ligadas a 
imagens de cariz religioso.26 Esta conexão  devia-se à importância da religião, tida como a medida de 
todas as coisas, e consequentemente ao impacto que isso acabaria por ter na produção do imaginário 
gráfico criado pelos Egípcios.

23  A escrita egípcia coincide com a ascensão do período faraónico resultante da união do Alto e Baixo Egipto em 3100 a.c., tal 

facto leva-nos a relacionar este evento com o aparecimento dos túmulos funerários ornamentados com uma diversidade de dese-

nhos gravados nas paredes. - Haley, J. B.; Woodward, David – The History of Cartography: Cartography in Prehistoric, Ancient, and 

Medieval Europe and the Mediterranean [Em linha] [s.l.: s.n.], 1987. [Consult. 5 Nov. 2014] [volume 1]. Disponível em WWW: http://

www.press.uchicago.edu/books/HOC/HOC_V1/Volume1.html, p. 115

24  Haley, J. B.; Woodward, David – Op. Cit. p. 117

25  “More important than all else, our Egyptian of the earliest historical period was in possession of the art of writing. He had begun to make those 

specific records which were impossible to the man of the Stone Age, and thus he had entered fully upon the way of historical progress which, as 

already pointed out, has its very foundation in written records. From now on the deeds of individual kings could find specific record. It began to be 

possible to fix the chronology of remote events with some accuracy; and with this same fixing of chronologies came the advent of true history.” in 

Williams, Henry Smith - A History of Science: the beginnings of science [Em linha] [s.l.: s.n.] 2009. [Consult. 6 Nov. 2014] [volume 

1].  Disponível em WWW: http://www.gutenberg.org/files/1705/1705-h/1705-h.htm

26  Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 15
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Baseando-se nesta premissa os artistas eram coagidos a respeitar um conjunto de cânones que definiam 
o modo como estes deveriam desenvolver as suas representações. As figuras tinham de ser verticais e 
simétricas, o corpo erecto era geralmente representado de perfil com o pé esquerdo avançado e as mãos 
caídas. A posição dos braços, o penteado, o vestuário e os adornos obedeciam a normas estritas e as 
proporções do corpo eram pré-definidas. 

Face às normas enunciadas é impossível dissociar a figuração egípcia da crença religiosa, no entanto esta 
revela em si alguma sabedoria. Um exemplo desta potencial dualidade representativa poderá encontrar-
-se na célebre pintura encontrada no túmulo do Faraó Seti I (figura 13) que relaciona a Astronomia com 
a Mitologia egípcia. Muito embora o conteúdo da pintura não se afaste do espectro sagrado, uma vez que 
esta simboliza a jornada do defunto na sua ascensão ao céu, é possível identificar o paralelismo entre 
as constelações, assinaladas por pontos vermelhos, e as figuras. A Ursa Maior, representada ao longo do 
dorso do touro (símbolo egípcio representante desta constelação) e da figura horizontal que o precede,  
revela um conhecimento sobre a formulação das constelações27. Estabelece-se então uma analogia entre 
a necessidade do registo, como expressão da crença, e um eventual resgate de concepções anteriormente 
fixadas. Do ponto de vista da representação os conhecimentos adquiridos subsidiavam, na sua grande 
maioria, os rituais explanados nas paredes dos túmulos, contudo a sua aplicação prática realça-se com o 
desenvolvimento de estratégias inerentes ao progresso civilizacional. A criação do sistema matemático 
permitia a resolução de problemas relacionados com a construção, a agrimensura e o lançamento de 
impostos. Ainda que rudimentar, este método tinha por base a criação de pequenas marcas que equi-
valiam à contagem numérica de determinadas quantidades. Seguindo esta lógica, o desenho susten-
tava e materializava a produção dessas marcas, contribuindo para o desenvolvimento de operações mais 
complexas, com recurso a frações e raízes quadradas, centradas no cálculo de áreas e volumes. 

Ainda na civilização egípcia, é possível encontrar um conjunto de representações que se distanciavam 
dos cânones pré-estabelecidos e procuravam explorar um conjunto de cenas idílicas, relacionadas 
com a vida privada, bem como a representação de elementos naturais pertencentes à fauna e à flora 
local. Sátiras, paródias e cenas eróticas revelavam uma liberdade de criação audaciosa que libertava o 
desenho da rigidez canónica, abrindo a possibilidade de se pronunciarem outro tipo de registos mais 
próximos da realidade observada. 

27  Robin, Harry – Op. Cit., p. 148

FIGURA 13

Pintura mural pertencente ao 

túmulo do Faraó Seti I

1290 d.c.
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Quelques représentations d’obèses, d´hommes hirsutes ou d’étrangers caractérisés par un 
physique non égyptien témoignent d’une volonté de réalisme. Suivent des représentations 
plus tranquilles: scènes d’une vie idéale et imaginaire ici-bas, qui figurent des femmes avec 
leurs enfants, scènes de genre, animaux et végétaux livrent une vision très animée du paysage 
nilotique et désertique.

Guillemette Andreu-Lanoë, 2013, p. 237 

Este universo de desenhos é retratado pela figura 14, quando se procura representar uma tilápia-do-nilo 
sobre uma óstraca28, num exercício de demonstração dedicado à sua compleição física. A maleabilidade 
do suporte, utilizado na aprendizagem e exploração livre do desenho, permitia um certo distanciamento 
das convenções religiosas e por conseguinte a conquista de alguma liberdade criativa. Sem reservas nem 
constrangimentos, o desenhador inscreve a figura do peixe, fazendo coincidir o relevo da superfície com 
o contorno do animal. Destaca-se o grafismo e a organização das escamas que cobrem o corpo fusiforme, 
a identificação barbatanas – sustentadas por raios ósseos ou cartilaginosos e ainda o pormenor do olho, 
em forma de círculo, que procura ser fiel ao do seu referente. Com base nesta figura, compreende-se que o 
desenho associado às óstracas abria a possibilidade de se explorar um tipo grafismo independente, alheio 
às directrizes impostas pelo sistema de representação egípcio, e voltado para a análise e documentação 
do mundo natural. 

Seguindo a mesma estratégia, é possível encontrar nas civilizações clássicas os indícios de uma obser-
vação cautelosa que procurava conhecer, através do desenho, os diferentes elementos naturais. Na civi-
lização minóica, descobre-se um conjunto de representações que pretendiam descrever um mundo 
de criaturas marinhas desenhadas sobre vasos de cerâmica (figura 15). Estes desenhos adaptavam-se 
facilmente à superfície do objecto aproveitando a sua conformação para moldar a estrutura da sua 
representação. Embora não exista uma relação directa do desenho com o utensílio, atribuindo à figu-
ração um valor meramente ornamental, alguns historiadores acreditam que estas figurações poderão 
revelar em si a capacidade de descrever e identificar espécies. 

28  Em arqueologia, a óstraca é um fragmento de cerâmica ou calcário (em alguns casos pertencente a um vaso) utilizado para 

registar informação escrita ou visual. No Egipto, a este tipo de suporte servia para ensinar os aprendizes a desenhar e a escrever. 

A sua proveniência, associada a materiais pobres e rudimentares, permitia explorar a superfície como se fosse um rascunho – uma 

superfície espartana na qual se treinava o contorno dos hieróglifos, escreviam notas e depositavam representações de caráter 

explicativo e preparatório.  

FIGURA 14

Tilápia do Nilo

1250-1100 a.c.

FIGURA 15

Vaso cerâmico

1500 d.c.
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The ancient artist clearly did intend to portray a particular species and, taking his limitations 
into account, it is often possible to guess at his intention and suggest the probable identity 
of his subject.
        Margaret A. V. Gill, 1985 p. 63

A ligação do desenho com a “ciência” começa então a estreitar-se, principalmente quando as civiliza-
ções ocidentais observavam a natureza e tentavam aproximar o olhar aos diferentes componentes do 
corpo humano. Exemplo disso são os modelos em terracota, pertencentes à civilização romana, que 
representam um conjunto de órgãos constituintes do corpo humano (figura 16). Ao analisar estas peças 
identificam-se os diferentes organismos – olho, orelha e intestino, esculpidos em pequenas amostras 
que sugerem o princípio de uma cartografia morfológica – o começo da exploração do corpo humano, 
ainda que estas peças servissem de amuletos para afastar certas enfermidades.

Terracotta models of organs have been found among the ruins of ancient Rome. Here we see 
examples in the form of an eye, an ear, and the intestines. The images are stylized, and may 
represent charms used to ward off diseases of these organs. 

Brian J. Ford, 1992 p. 12

Enquanto a civilização romana se debruçava sobre as formas anatómicas, a civilização helénica dirigia 
o seu olhar para a flora com o objectivo de identificar usos medicinais em determinados tipos de 
plantas. A figura 17 mostra um fragmento de papiro no qual se apresentam dois tipos de plantas e 
uma descrição que salienta a importância das propriedades contidas em cada um dos espécimes. Esta 
referência sublinha a importância deste desenho no aparecimento da ilustração científica29, ligada ao 
desenvolvimento da Botânica, e lança os gregos na análise dos fenómenos naturais. Este reconheci-
mento introduz na civilização grega o exercício da filosofia como fonte primordial de conhecimento30. 

29  Ford, Brain J. – Op. Cit. p. 20

30  “In the first place, the content of philosophy has differed considerably in different periods of history. In general the tendency has been to narrow 

down the scope of the subject as knowledge advanced, to exclude from philosophy what was formerly included in it. Thus in the time of Plato, 

physics and astronomy were included as parts of philosophy, whereas now they constitute separate sciences.” - Stace, Walter Terence– A Critical 

History of Greek Philosophy [Em linha] [s.l.: s.n.]  2010. [Consult. 11 Nov. 2014]. Disponível em WWW: http://www.gutenberg.org/

files/33411/33411-h/33411-h.htm#1

FIGURA 16

Modelos de órgãos em terracota: 

olho, ouvido e vísceras.
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A partir desta actividade, os filósofos da Jónia questionavam os princípios intrínsecos à origem de 
todas as coisas. Pela primeira vez procurava-se uma explicação baseada na observação da natureza e 
não na auscultação dos fenómenos sobrenaturais. Deste modo a escola Jónica baseava as suas reflexões 
na procura fundamental da origem do universo. Tales de Mileto, reconhecido como o pai da Filosofia 
e fundador da Escola Jónica, defendia que o principio de todas as coisas se centrava na água. 
A ausência de documentos escritos sobre esta ou teorias condiscípulas contribuíam para que nada se 
acrescentasse em termos de resolução gráfica produzida pelos percursores da Filosofia.31

Apesar de se verificar que os filósofos gregos não colaboraram directamente para o enriquecimento 
da representação associada à ciência, não se pode descorar que os conhecimentos vigentes nas suas 
reflexões perpetuaram um legado de sabedorias – “heranças riquíssimas, que se podem encarar como 
bizarras, mas que foram saqueadas, absorvidas e transformadas pelas civilizações que lhes seguiram”32. Esta 
noção reflecte-se no modo como o desenho foi acompanhando posteriormente a evolução da ciência. 
Para que esta ligação se torne mais clara, analisam as pontes estabelecidas entre as várias disci-
plinas do saber e a relação que estas mantêm com a representação ao longo da história. 

31  “Em matéria de documentos originais, sobreviveram apenas os de alguns pensadores gregos, e os vestígios remanescentes vêm, com bastante 

frequência, de interpretações mais tardias. Contudo, com o passar dos séculos, as ideias tinham sido distorcidas e a informação acerca das vidas 

dos primeiros gregos, mesmo dos mais eminentes, para não falar nos demais, tinham desaparecido.” - Fara, Patricia – Op. Cit., p. 32 

32 Idem, p. 33

FIGURA 17

Fragmento de papiro,

400 a.c.
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1.3  A PRESENÇA DO DESENHO NO ESPECTRO DAS CIÊNCIAS NATURAIS

Precisar a relação do desenho no espectro das ciências naturais é percorrer os caminhos da ciência 
reinterpretando um passado carregado de personagens e feitos incontornáveis. É a partir do recorte de 
alguns períodos da história, que se analisam os conhecimentos neles contidos para depois transformar 
os conteúdos recolhidos em matéria de reflexão. Neste sentido recorta-se o período das civilizações orien-
tais e ocidentais para reflectir, em primeiro lugar, sobre o legado que despoletou o desenvolvimento do 
alfabeto. Sendo este considerado um marco importante para a evolução da humanidade e, consequen-
temente, para o amadurecimento do conhecimento em geral, analisam-se os progressos da linguagem 
escrita para se compreender de que modo é que esta contribuiu para o crescimento da ciência.

Os primeiros indícios da escrita, como foi anteriormente referido, remontam aos egípcios e babilónios 
quando estes desenvolveram um sistema de comunicação encriptado. Os hieróglifos apresentavam, 
entre traços, a possibilidade de registar uma infinidade de signos desenhados a partir da sua estru-
tura formal – a figura de um pássaro representava o animal em questão e assim sucessivamente. 
Estreava-se a “figura-escrita”, termo utilizado por Henry Williams (1863 – 1943) para designar a elemen-
taridade representativa de uma escrita figurada mas por vezes traiçoeira. Facilmente se confundia a 
representação literal da figura com o simbolismo implícito na mesma. Os limites entre a figuração e a 
comunicação eram bastante ténues e com o passar do tempo podiam subverter o objectivo primordial 
do sistema codificado.

In other words, the first stage of picture-writing did not go beyond the mere representation 
of an eagle by the picture of an eagle. But this, obviously, would confine the presentation of 
ideas within very narrow limits. In due course some inventive genius conceived the thought 
of symbolizing a picture. To him the outline of an eagle might represent not merely an actual 
bird, but the thought of strength, of courage, or of swift progress.

Henry Williams, 2009, p. 35

Na tentativa de colmatar as fragilidades inerentes ao uso dos hieróglifos, os egípcios desenvol-
veram um conjunto de regras que regiam a utilização da escrita, apoiadas nas seguintes desig-
nações: os logogramas – símbolos que representam palavras específicas; os fonogramas – símbolos que 
exprimem sons; e os determinantes – símbolos utilizados para classificar palavras.33 A caracterização 
dos diferentes tipos de signos permitia desmistificar eventuais equívocos. Na presença de palavras 
com sonoridades idênticas e significados diferentes (exemplo: todo e topo) atribuíam-se símbolos 
distintos. A par e passo a escrita começava a aproximar-se da fonética, dando finalmente origem ao 
aparecimento do alfabeto. O desenho que a viu nascer sofria alterações progressivas acabando por 
abandonar a vertente pictográfica para se transformar em marca caligráfica. Nessa transição os 
fenícios inauguram o principio da linguagem escrita34, como hoje é reconhecida, quando associaram 
a fonética aos sinais gráficos. Privilegiava-se a reprodução do som em detrimento das ideias presentes 
nos signos dando origem ao grafismo das letras compostas por vogais e consoantes. Mais tarde este 
princípio foi adaptado pelos gregos impulsionando o aparecimento do latim. Embora o exercício desta 
língua se tenha extinguido na actualidade é importante realçar a sua influência no desenvolvimento 
de outras línguas activas, como é o exemplo do português, bem como as suas valências enquanto 
fonte vocabular para a ciência. Uma grande parte da terminologia científica provém do latim, que 
facilmente se estendeu ao mundo académico, servindo como veículo de instrução e difusão de ideias 
e teorias que se foram comunicando por escrito ao longo da história. Rapidamente a linguagem grafada 
viria a concorrer com o desenho, que a viu nascer, num manancial de escritos perpetuados no tempo. 

33  Wood, Christopher – Visible language: inventions of wrinting in the ancient middle east and beyond [Em linha]. Chicago: 

Oriental institute museum publications 2010. [Consult. 14 Nov. 2014]. Disponível em WWW: https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchi-

cago.edu/files/uploads/shared/docs/oimp32.pdf, p. 120

34  Williams, Henry Smith – Op. Cit. p. 38
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Era finalmente possível difundir as conquistas do saber através da escrita mas seria esta, por si só, 
eficaz na comunicação do conhecimento? 

A história da ilustração científica35 responde a esta questão e revela-nos que a escrita poderá ser um bom 
complemento do desenho e vice-versa. As limitações implícitas em ambos os sistemas de comunicação 
indicam que por vezes a escrita se torna insuficiente na demonstração de determinados fenómenos, 
assim como a interpretação de um desenho científico carece de uma descrição detalhada capaz de guiar 
a representação. Embora se considere que uma imagem vale mais do que mil palavras é preciso ter em 
conta que as imagens podem induzir-nos em erro. Este problema evidencia-se quando a execução de um 
desenho se baseia na observação de um determinado objecto. Diante deste desafio, o olhar concorre com 
a percepção e esta poderá anular por completo o propósito de uma representação baseada em conteúdos 
científicos. É com base neste confronto – realidade versus percepção, que se torna útil clarificar em 
primeiro lugar alguns momentos importantes na história da ciência, para depois se compreender como é 
que diferentes modelos de representação acompanharam o progresso científico.

Evocando o legado deixado pela civilização grega, compreende-se que a ciência se estabelece no amadure-
cimento dos conhecimentos abarcados pelas diferentes disciplinas do saber. A passagem da Pré-história 
para a História marca o compasso temporal na evolução humana e, por conseguinte, envolve o homem 
clássico em teorias de variadíssima ordem. Na base destas reflexões delineavam-se os chamados “heróis” 
que a história da ciência tem vindo a acolher ao longo dos séculos. Imbuídos no espírito da mitologia grega, 
estas personagens eram “transformadas em figuras de proa lendária, que viveram de facto, mas cujos 
feitos académicos ultrapassavam os dos comuns mortais.”36 Apresenta-se então uma versão moderna 
dos cientistas gregos mais importantes: Aristóteles, Arquimedes, Demócrito, Pitágoras, Platão, Ptolomeu 
e Tales.37 Das inúmeras conjecturas levadas a cabo por cada um dos sete magníficos, destacam-se os 
interesses ligados ao desencadeamento da Filosofia, Matemática, Física (a teoria atómica de Demócrito), 
Química, Astronomia, Geografia entre outras. Em contrapartida excluem-se deste grupo de intelectuais 
duas individualidades tão ou mais importantes para a história da ciência – Hipócrates (460 – 377 a.C.) 
pai da medicina e Euclides (300 a.C.) fundador da geometria moderna. 

Com Hipócrates a medicina fundou-se como disciplina ligada à saúde, passando de uma crença 
envolta em misticismos para se transformar numa prática regulada. Abandonavam-se os curandeiros 
para se aplicar um método, hoje habitual, de análise dos pacientes através do qual se observavam os 
sintomas que estariam na origem das mais diversas enfermidades. Entre as obras produzidas pelo 
impulsionador das ciências médicas encontra-se o juramento de Hipócrates, onde se fixaram as regras 
que regulamentavam o comportamento médico. Ainda hoje o princípio do juramento continua a ser 
evocado pelos médicos recém-formados, quando estes se comprometem a seguir uma conduta ética 
que privilegia o bem-estar do paciente acima de todas e quais quer circunstâncias. Em contraponto, 
Euclides iniciava séculos depois os seus estudos na exploração da Matemática, com vista à criação da 
geometria aplicada ao estudo das figuras. Os axiomas baseados na noção de ponto e recta ditavam o 
progresso do sistema matemático e consequentemente o desenvolvimento da representação atendendo 
às regras da perspectiva.

Muito embora se questione a importância legada aos pensadores gregos, e até o título de cientistas, 
uma vez que este apenas se instituiu em 183338, o conhecimento por eles desencadeado viria a alterar 
o modo se olha para a ciência. As suas teorias seriam analisadas e reaproveitadas pelas civilizações 
sucessoras. No alcance da cultura grega aparecia a civilização romana da qual se destaca uma figura 

35  Ver sub-capítulo 3 – O Berço da ilustração científica.

36  Fara, Patricia – Op. Cit. p. 30 

37  Idem, Ibidem

38  Idem, p. 12
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proeminente – Plínio, o velho (23 d.C. – 79 d.C.). A sua constante dedicação ao estudo e à investigação 
dos fenómenos naturais e geográficos levou-o a recuperar e a consolidar uma serie de trabalhos, alguns 
perdidos no tempo, num compêndio dedicado às ciências naturais. 

A obra Naturalis Historia inaugurava o aparecimento da “enciclopédia” na compilação de vários estudos, 
146 de origem romana e 326 de autoria grega, que comunicavam as descobertas científicas promul-
gadas até ao inicio da era cristã.39 Este trabalho dividia-se em trinta e sete volumes que exploravam 
diferentes áreas do saber. Abrangia o estudo do cosmos vinculado à Astronomia; a observação atenta 
da natureza esplanada na Geografia, Zoologia, Botânica e Mineralogia; a análise das ciências sociais e 
humanas marcadas pela Antropologia, Etnografia e Fisiologia e ainda um segmento dedicado às artes 
representadas pela Pintura e Escultura. Nesta colectânea de escritos consolidava-se a estrutura de um 
conhecimento pluridisciplinar que definia o modelo enciclopédico. A sua manifesta importância desen-
cadeou a reprodução de numerosas edições produzidas na Idade Média.

O interesse revelado na obra de Plínio conduziu à exploração de alguns conteúdos com acesso a um 
reportório visual criado na ausência de imagens científicas. A passagem dos conhecimentos da cultura 
clássica para a Idade Média levantava um conflito no que toca a representação. Se por um lado se 
procurava resgatar e iluminar no exercício do desenho a sabedoria ancestral, por outro interpretavam-
se estudos e teorias numa adaptação literal dos escritos à figuração. Questiona-se então pela primeira 
vez a relação que o desenho mantém na estruturação gráfica da informação científica. 

It seems apparent the medieval attitudes towards illustrations were ambivalent. On the one 
hand, it is undoubtedly true that illustrations are quite rare in much of the mainstream of 
classical science that passed to the medieval period. On the other hand, medieval absorption 
of classical attitudes seems always to have been rather uneven and haphazard, and there are 
many cases where pictures were employed as bearers of important information. 

Bert S. Hall, 1996, p. 7

A responsabilidade do desenho começa a ser finalmente testada dentro dos limites impostos pela ciência. 
Inicia-se na Idade Média o longo percurso que viria a vincular e a regular a presença da representação no 
universo da ciência. Baseado nas suas potencialidades enquanto ferramenta maleável, é possível encon-
trar no desenho inúmeras possibilidades de utilização e reinvenção. Partindo deste pressuposto a ciência 
encontra no desenho uma infinidade de faculdades que se centram na sua capacidade de descrever, 
classificar, organizar, analisar e dominar entre traços os meandros do conhecimento. 

The plates (…) demonstrate how illustration has assisted in describing, classifying, ordering, 
analyzing, and finally mastering the world. Yet they also indicate that the mode of assistance 
have changed in response to transformations in the subjects and conceptions of science (…)

Robin Harry, 1993, p. 11

Atento à evolução dos conhecimentos emergentes, o desenho evidenciava-se como uma ferramenta 
de auxilio às ciências adaptando-se às necessidades específicas de cada matéria. Os seus grafismos 
moldavam-se aos conteúdos das descobertas e construíam o seu próprio discurso gráfico. Na cons-
trução deste discurso surgem os primeiros desenhos ao serviço da ciência: os diagramas de Galileu 
Galilei, integrados no estudo da Astronomia, os bestiários e herbários que delineavam elementos natu-
rais e os desenhos anatómicos de Leonardo da Vinci. Estes registos enunciam uma panóplia distinta 
de representações que foram contribuindo para o amadurecimento da ciência e, consequentemente, 
para o aparecimento da ilustração científica. 

39  Fara, Patricia – Op. Cit., p. 20
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Para se poderem apurar os diferentes contornos do desenho no espectro das ciências naturais, 
destaca-se o seu estudo no âmbito das diferentes disciplinas. Partindo do geral para o particular, a 
reflexão que se segue consolida a presença da representação no amadurecimento da Astronomia, 
Botânica, Zoologia e Medicina. Analisa-se em primeiro lugar o contributo do desenho na exploração 
do universo, para depois se reconhecer o mundo natural e terminar na observação do corpo humano.

1.3.1   ASTRONOMIA 

A PROCURA DO UNIVERSO 

The human eye is faced with a vast and shining emptiness as the heavens stand revealed. It is 
thus that the first objects mankind began to study scientifically were, by a paradox, the only 
ones they could not reach.

Brian J. Ford, 1992, p. 147 

O homem procurou desde cedo encontrar um sentido para a sua existência. Quem somos, de onde 
viemos e para onde vamos? Estas interrogações correspondem desde sempre à necessidade de se 
compreender a origem do universo e dos organismos que o compõe. É na procura de um sentido para a 
existência mundana que o olhar se dirige para o céu na exploração do cosmos. 

O espaço celestial e o globo terrestre prendiam a atenção das civi-
lizações ocidentais e orientais na tentativa de se deslindarem as 
suas estruturas. Na Grécia, Aristóteles e Ptolomeu destacavam-se 
enquanto figuras proeminentes na criação dos primeiros modelos 
cosmológicos. Aristóteles defendia que a terra se encontrava no 
centro do universo, e que este se dividia em duas partes: a região 
celestial e a esfera terrestre. Partindo deste pressuposto, o reino 
celestial era “composto por uma substância etérea através da qual os 
corpos celestes se movem perpetuamente em círculos perfeitos, mantidos 
(de algum modo) num movimento constante por um Motor Imóvel exter-
no”.40 Nesta descrição encontra-se um atalho para um desenho, 
criado séculos mais tarde, que se apropriou desta teoria. Leonard 
Digges (1515 – 1559) mostra na figura 18 uma versão cristianizada 
do cosmos aristotélico na qual a terra se faz rodear pelas órbitas 
circulares dos sete planetas. Além das estrelas estáticas e do céu 
cristalino, o anel de fora tem inscrito – The fyrst Mover (O primeiro 
Motor), uma designação comum para Deus.41 Apesar desta repre-
sentação se afastar, em parte, do modelo concebido por Aristóteles, 
a sua estrutura ilumina aquela que terá sido umas das primeiras 
concepções do universo. 

Partindo destas conjecturas, o desenho acompanhava os primeiros modelos cosmológicos. Adaptados 
a esta temática surgiam os compêndios que procuravam cartografar o céu, observando e analisando o 
comportamento dos seus componentes. Ptolomeu, discípulo de Aristóteles, reformulava a teoria aristo-
télica sobre o cosmos e apresentava na obra Almageste “um catálogo detalhado de mais de mil estrelas, assim 
como tabelas numéricas e diagramas geométricos para calcular movimentos futuros de todos os sete planetas.”42 

40  Fara, Patricia – Op. Cit. p. 35

41  Idem, p. 36

42  Idem, p. 37

FIGURA 18

Leonard Digges,

versão cristianizada do cosmos 

aristotélico 

1556
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As representações cosmológicas começavam a definir, na Idade Média, uma estética própria, baseada 
em desenhos lineares e de estrutura simples, contudo as suas teorias giravam em torno do geocen-
trismo – a terra era tida como o centro do universo. Na concepção desta premissa Konrad von Megenberg 
(1309 - 1374) expressa numa secção da obra Buch der Natur a estrutura que separa o céu da terra por 
camadas. Este desenho poderá ser entendido como uma planificação do modelo aristotélico represen-
tado por Digges. Os anéis são substituídos por sucessivos estratos e são exibidos de um modo simplista 
e pouco preciso. A passagem da Idade Média para o Renascimento viria a transformar estes desenhos 
em termos formais e metodológicos. À medida que se afinavam conhecimentos, as imagens adquiriam 
um grau de compromisso cada vez maior com a realidade estudada. Se por um lado se aperfeiçoavam 
os diagramas que estudavam o posicionamento da terra no cosmos, por outro abandonava-se a simpli-
cidade dos traços para dar primazia à riqueza das tramas e da mancha, na criação de representações 
complexas e por vezes de difícil leitura e interpretação. 

Os primeiros desenhos realizados com algum rigor foram apresentados na obra Astronomicum Caesareum 
por Petrus Apianus (1495 – 1552). A criação deste compêndio explicava a utilidade do astrolábio aplicado 
ao cálculo da latitude estrelar, entre outros instrumentos, e acompanhava os ideais do geocentrismo 
explorados por Ptolomeu. Das suas teorias o livro destaca o modelo sobre a movimentação dos corpos 
celestes na crença de que “cada planeta se movia num pequeno circulo, cujo centro imaginário girava num circulo 
maior em torno da terra”43. Face à complexidade desta teoria, Petrus Apianus adapta o modelo explorado 
pelo astrónomo e desenvolve uma estratégia de comunicação visual apta a demonstrar a movimen-
tação dos planetas. Partindo desta função didáctica a construção da imagética utilizada na sua obra 
propunha uma interação do leitor com as figuras impressas no papel. Nesta ação os desenhos organizam-
se através de composições intrincadas que se deslocam em discos de papel sobrepostos por camadas. 

Em vez de se tratar de um diagrama, o desenho consiste num 
modelo de papel, no qual os fios fazem girar os círculos coloridos 
para exemplificar o movimento do planeta Júpiter (figura 19). Esta 
estratégia construtiva animava as imagens que poderiam ser mani-
puladas num exercício de demonstração. Era possível verificar a 
partir destes recortes a rotação planetária assim como os movi-
mentos das estrelas. A criação deste tipo de imagens revelava o 
imenso potencial do desenho enquanto ferramenta comunicante. 

O progresso da Astronomia começava a documentar-se com alguma precisão independentemente 
da sua valoração teórica, contudo a ascensão desta disciplina evidenciava-se com Nicolau Copérnico 
(1473 – 1543). A apresentação da teoria heliocêntrica na obra De revolutionibus orbium coelestium libri, 
em 1543, constitui um marco importante para a revolução científica. O sol era finalmente colocado no 
centro do sistema solar e o seu posicionamento era analisado e questionado por vários astrónomos. 
Tycho Brahe (1546 – 1601) foi um dos primeiros a contestar o modelo criado por Copérnico. Auxiliado 
pela corte, que promovia o mecenato, o astrónomo aliou as medições à teoria na procura da verda-
deira estrutura do cosmos.44 

43  Fara, Patricia – Op. Cit. p.  39

44  Idem, p. 125

FIGURA 19

Michael Ostendorfer, 
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Contrariamente ao estudioso Copérnico, Tycho desenhou, testou 
e modificou os seus instrumentos inúmeras vezes45. Entre afina-
ções técnicas e o dilema teórico, o astrónomo procurou arranjar 
um compromisso entre o geocentrismo e o heliocentrismo. A solução 
que lhe pareceu mais evidente seria a de que o Sol e a Lua giravam 
em torno da Terra enquanto os restantes planetas se deslocavam ao 
redor do Sol. Seguindo esta lógica apresentava-se o terceiro sistema 
cosmológico que coexistiu com as teorias de Ptolomeu e Copérnico 
até ao principio do século XVII. Para ilustrar as diferentes concep-
ções encontra-se na figura 20 a confrontação dos vários modelos 
numa representação global. Ao analisar o desenho compreende-se 
que este retrata a evolução da astronomia ao longo dos séculos e 
consequentemente a sua progressão a partir das diferentes partes. 
A numeração das figuras, aliado à identificação dos sistemas por 
intermédio das legendas, dita a ordem cronológica dos factos e 
orienta a leitura da imagem. Sublinhando o interesse destas repre-
sentações em termos históricos, é importante salientar que a sua 
mais valia consiste na capacidade que estas detêm de elucidar 
graficamente uma realidade que nos é distante. Sem elas o enten-
dimento do universo estaria confinado à complexidade teórica dos 
textos, elaborados ao longo dos séculos pelos vários astrónomos. 
Neste caso o desenho clarifica a teoria, evidenciando entre traços os 
diferentes modelos cosmológicos. 

A simplicidade destas imagens, traduzidas em pequenos esquemas, 
contrasta em grande parte com os desenhos produzidos por 
Johannes Kepler (1571 – 1630). Ao contrário de Tycho, seu mentor, 
o astrónomo acreditava num universo geométrico centrado no sol. 
Partindo da premissa enunciada por Copérnico, Kepler aproximou 
a astronomia da realidade quando define que as órbitas planetárias 
são elípticas em vez de circulares. Esta conclusão afigurou-se-lhe 
na concepção de um “cosmos musical, estruturado de forma a espelhar as 
formas geométricas perfeitas de Deus.”46 

A obra Mystirium Cosmographicum (1596) debruça-se sobre esta 
problemática na tentativa de responder a três questões basilares: 
determinar o número de planetas no sistema solar; o tamanho 
das órbitas e a distância entre elas; e por último a velocidade da 
deslocação planetária. A figura 21 procura revelar a complexidade 
geométrica por detrás destas questões. Seria na criação deste 
desenho, elaborado por Kepler, que se problematizava a orga-
nização dos planetas e o seu distanciamento por intermédio das 
formas platónicas. 

45  Fara, Patricia – Op. Cit., p. 126

46  Kepler tentou unificar o sistema solar baseando-se na teoria de Pitágoras – as razões numéricas do cosmos eram musicalmente 

harmoniosas. Assim sendo atribuiu a cada planeta um tom musical (Saturno era grave, Vénus agudo) e declarou que os “os movi-

mentos celestes não são mais do que uma música continua com várias vozes, a qual pode ser compreendida pelo intelecto, não pelo ouvido.” - Idem, 

Ibidem, p. 127 e 128

FIGURA 20

Diagrama sobre os diferentes sistemas 

cosmológicos 

1671

FIGURA 21

Johannes Kepler, 

modelo das orbitas dos planetas,

1596 
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FIGURA 22

Giovanni Schiaparelli,

cartografia dos canais na superfície de marte

1877
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De fora a para dentro localizamos a órbita de Saturno representada pela esfera exterior e separada 
da esfera vizinha de Júpiter, por um cubo. Marte encontra-se na esfera seguinte separada pela pirâ-
mide e assim sucessivamente até se localizarem os restantes planetas – Terra, Vénus e Mercúrio em 
torno do Sol. Enquanto as esferas identificavam e determinavam as órbitas, os poliedros definiam 
a distância entre elas.

O desenho oscilava entre representações bidimensionais e a conquista da tridimensionalidade 
consoante as exigências da matéria em questão. O estudo da astronomia explorava a maleabilidade 
desta ferramenta na concretização de diferentes tipos de imagens: diagramas, tabelas numéricas e 
axonometrias. A necessidade de comunicar em termos visuais as teorias de um universo impercep-
tível a olho nu, promovia um uso expandido do desenho. O cálculo aplicado aos postulados recla-
mava, nos seus traços, a tradução das teorias do invisível numa linguagem gráfica clara e objectiva. 
Perante a dificuldade deste exercício, o domínio do desenho permaneceu ancorado à teoria até 
à invenção do telescópio. A possibilidade de aproximar o olhar perante a imensidão do cosmos 
permitia observar as suas estruturas e documentar a sua conformação. O advento dos instru-
mentos ópticos abrem um novo campo para a representação. A exploração através dos dispositivos 
de ampliação era infinita, o homem podia agora representar as invisibilidades do mundo natural. 

Galileu Galilei foi um dos primeiros astrónomos a utilizar o telescópio para observar os diferentes 
componentes do universo. Os seus desenhos revelam as crateras da Lua, a conformação de Saturno, 
as manchas solares e as diferentes fases de Vénus.47 Anos mais tarde o astrónomo Johannes 
Hevelius (1611 – 1687) publicava na obra Selenographia – o primeiro atlas lunar. Acumulavam-se as 
imagens do universo numa ação de mapeamento constante. Documentava-se visualmente a confi-
guração dos planetas e as suas respectivas características. O cosmos estava cada vez mais próximo 
do homem e enquanto a Astronomia progredia apareciam novas especulações. A crença de que 
poderia existir vida em Marte reside numa representação criada por Giovanni Schiaparelli em 1877. 
Os seus estudos debruçavam-se perante a superfície de Marte num exercício de identificação terri-
torial. Na ação deste trabalho surge uma das primeiras cartografias planetárias (figura 22), na qual 
se identificavam mares e continentes. Para além destas características, Schiaparelli reconhecia 
também uma rede de estruturas lineares sobre Marte, às quais ele atribuiu o nome de “canali”, em 
italiano “canais”. O termo utilizado tanto indica uma configuração natural do terreno como uma 
construção artificial. Perante este equívoco linguístico surge o mito de que tais estruturas tão 
elaboradas seriam com certeza fruto de algum tipo de inteligência humana.

A Astronomia começava finalmente a expandir-se no que toca à representação. Da teoria às obser-
vações naturais a presença do desenho é incontornável. As imagens começam cada vez mais a 
aproximar-se da realidade atendendo à evolução tecnológica. O aparecimento da fotografia acaba 
por dar um incremento nesse sentido na medida em que abre portas a novas possibilidades de 
representação. O estudo do universo não tem limites em termos de exploração. Do desenho ao 
telescópio, da fotografia à sonda espacial, o cosmos estava finalmente ao alcance de qualquer tipo 
de reconhecimento e representação.

47  Ford, Brian J. – Op. Cit. p. 155
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1.3.2  BOTÂNICA E ZOOLOGIA 

O RECONHECIMENTO DA NATUREZA

A criação do universo impõe-se como o princípio de todas as coisas. Foi na formação da nuvem de 
gás, a partir da qual se gerou o sistema solar, que a Terra iniciou a sua história há cerca de cinco mil 
milhões de anos. O seu aparecimento enquadrava a génese da vida desdobrada numa infinidade de 
imagens que observaram, ao longo do tempo, as diversas estruturas da natureza. Este reconhecimento, 
feito por intermédio do desenho, inicia-se na observação das formas naturais. 

Da botânica até à zoologia o homem procurou desde cedo documentar o meio ambiente, o que o 
acolhia e permitia a sua subsistência. Nesta exploração o interesse pela vegetação revela-se nas civili-
zações mais antigas que pintavam e produziam relevos com figuras de plantas estilizadas.  Na Grécia, 
Aristóteles e o seu pupilo Theophrastus descreveram o mundo vegetal e as formas que o compunham, 
contudo as únicas imagens que permanecem dessa era encontram-se nas moedas datadas de 300 
anos a.c..48 A moeda apresentada na figura 23, é um exemplo dessas representações ancestrais. O seu 
desenho linear revela uma planta extinta – Silphium, usada na altura como tempero ou medicamento. 

A consciência das propriedades inerentes às plantas fomentava a ideia de uma figuração cada vez 
mais próxima da realidade. Neste contexto a representação da flora era realizada com o objectivo de 
se identificarem os diferentes tipos de planta atendendo às suas particularidades. Dada a efemeridade 
do objecto de estudo em questão, o desenho tornou-se um forte aliado enquanto elemento perpetuador 
das formas vegetais. Uma vez preservadas, estas seriam úteis ao estudo das áreas ligadas à Botânica, 
Farmácia e Medicina. 

Pedanius Dioscorides (40 d.c. – 90 d.c.), médico e farmacologista, foi um dos autores mais proeminentes 
a reflectir sobre as propriedades medicinais das plantas. A sua obra De matéria medica identificava cerca 
de 600 plantas, entre outras substâncias de origem animal e mineral, com o objectivo de testemunhar 
a sua aplicação médica, na criação de medicamentos específicos.49 Dada a extensão do seu estudo, esta 
enciclopédia de ervas medicinais tornou-se incontornável ao longo de vários séculos, sendo o documento 
original (não ilustrado) traduzido e adaptado por vários autores. Uma dessas versões foi concluída em 
Constantinopla, por volta de 512 d.c., e oferecida como presente de aniversário à princesa imperial Juliana 
Anicia (462-527), filha do imperador romano Anicius Olybrius.50 Intitulado de Juliana Anicia Codex ou Codex 
Vindobonensis, esta obra ilustrada acompanha as reflexões de Dioscorides, reformulando a colocação dos 
temas por ordem alfabética, na qual se insere uma secção de pesca e captura de aves. 51 “Contendo dese-
nhos sobre mais de quinhentas plantas, desenhadas para realçar a sua relevância médica, este trabalho 
é considerado o manuscrito de botânica mais antigo”52 conhecido até à actualidade. 

48  Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 85

49  Dioscorides, Pedanius – De matéria medica [Em linha]. Joanesburgo: Ibidis Press. 2000. [Consult. 25 Nov. 2014]. Disponível em 

WWW: http://www.cancerlynx.com/FRONTsection.PDF, p. 6

50  Dioscorides, Pedanius – Op. Cit., p. 28

51  Janick, Jules; Stolarczyk, John – Ancient Greek Illustrated Dioscoridean Herbals: Origins and Impact of the Juliana Anicia Codex 

and the Codex Neopolitanus [Em linha] [s.l.: s.n.] 2012. [Consult. 15 Mai. 2015]. Disponível em WWW: https://hort.purdue.edu/

newcrop/pdfs/nbha-40-12.pdf, p. 2

52   Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 88

FIGURA 23

Moeda referente ao período da civilização grega

277-275 d.c.
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Segundo Jules Janick e John Stolarczyk, as ilustrações contidas nesta obra indicam a presença de vários 
artistas com habilidades distintas. Esta particularidade revela algumas discrepâncias no que toca a 
representação. As variações em termos de registo aproximam-se ou distanciam-se da realidade do 
objecto desenhado. Outro ponto relevante concentra-se na possibilidade destes desenhos se realizarem 
a partir de descrições distintas. Se a matriz do desenho difere em termos de informação isso reflecte-se 
obrigatoriamente na composição do mesmo. 

Analysis of the illustrations indicates that they were made by numerous artists of varying 
skills. Some images were probably derived from earlier PYI versions now lost to history.

Jules Janick, John Stolarczyk, 2012

Estas variações em termos de representação são notórias quando Bert S. Hall compara diferentes 
representações da dracontea (figura 24) levantando a possibilidade dos desenhos enfatizarem diferentes 
particularidades à cerca da mesma planta. O desenho presente no Codex Vindobonensis representa a 
dracontea de forma plana, identificando a sua folhagem e raiz bolbosa.  Em comparação com a imagem 
seguinte a única semelhança entre ambas permanece no desenho do bolbo. A configuração da planta 
mantem as suas ramificações mas varia no formato da folha. 

FIGURA 24

Autor desconhecido,

dracontea

FIGURA 25

Konrad Gesner,

hastes de pinheiro e pinhas

1950 – 1565
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The second illustration is of the same plant from the Herbarius of Pseudo-Apuleius in a 
seventh-century copy; the leaves look quite different, but the bulbous root is accurate and 
the grape cluster seeds described by Dioscorides and omitted from the sixth-century copy are 
here included. 

Bert S. Hall in Picturing Knowledge, 1996, p. 7 

Ainda neste desenho, Hall chama a atenção para as palavras escritas em alemão – “Schlangen Kraut”, que 
nos remetem para a utilização desta erva como antídoto contra mordeduras de cobra. Esta associação 
é evidenciada no terceiro desenho (pertencente a um manuscrito anónimo do séc. IX ou X d.c.) quando 
vemos representados três elementos: a dracontea, a figura humana e uma cobra. Apesar das dispa-
ridades evidentes nas três representações, todas destacam certas características em detrimento de 
outras. O que é enfatizado varia consoante a concepção do desenhador sobre a planta em questão. Este 
facto evidencia a perniciosidade implícita nestas representações, contribuindo para uma subversão do 
seu objectivo principal – a identificação. Nesse sentido o Renascimento marcava uma mudança de para-
digma transversal a todas as áreas e com implicações consideráveis no que respeita a representação 
científica. As premissas ligadas à botânica eram finalmente validadas com o aparecimento do natu-
ralismo. A observação atenta da natureza impunha-se como o principio de uma análise detalhada das 
formas, aproximando o desenho da realidade percepcionada.

Naturalistic Renaissance art, one could say, is more prone to make “truthful” representations 
of the natural world than diagrammatic medieval art. On the face of things, one is inclined to 
concede something to this claim. The closer an artist’s mode of representation to the way we 
“actually” see something, the less training the viewer needs to decode the image on the page 
or canvas. 
    Bert S. Hall in Picturing Knowledge, 1996, p. 10

Esta linha de pensamento levava alguns autores do Renascimento a produzirem os seus tratados cien-
tíficos incluindo a vertente ilustrativa do desenho. A presença desta componente gráfica permitia 
aproximar o fruidor do objecto de estudo, ultrapassando deste modo eventuais lacunas discursivas. 
Complementavam-se as palavras com o desenho perspéctico. A utilização da perspectiva permitia a 
exploração tridimensional da realidade reproduzida no papel. A esta evolução, de extrema relevância 
para o amadurecimento formal do desenho, aliaram-se as técnicas de impressão. Este processo de 
reprodução de uma imagem ou desenho, com raízes na China (séc. X), permitia inicialmente a gravação 
manual da informação (gráfica ou escrita) numa matriz de madeira que depois era tintada e pressionada 
contra uma determinada superfície (papel). O produto desta ação, muito semelhante à utilização de um 
carimbo, resultava na criação de uma impressão que poderia ser repetida até à exaustão. 

Inaugurava-se o aparecimento da prensa móvel, desenvolvida por Johannes Guttenberg (1398 - 1468), 
que permitia a impressão de textos a partir de tipo móveis, contribuindo deste modo para a difusão do 
conhecimento por intermédio dos livros. O abandono nos manuscritos era suplantado com a possibili-
dade de se criarem sistemas de reprodução gráfica mais precisos e céleres. Neste contexto surgem uma 
serie de autores naturalistas que produzem, ou introduzem nas suas obras, desenhos que ilustram o 
mundo natural. 

O naturalista suíço Conrad Gesner (1516 – 1565) criou uma série de desenhos sobre plantas e animais. 
Os seus esboços reforçam uma capacidade de observação exímia, adaptada ao exercício do desenho, no 
qual se estuda a origem e a constituição das pinhas representadas na figura 25. Embora se reconheça 
o valor deste tipo de desenhos em termos perspécticos e cognitivos a sua formulação antevia as repre-
sentações que acompanhavam as obras impressas. Dos estudos preliminares partia-se para uma 
representação mais determinada que se adaptava à gravação da matriz. Depois de gravado o desenho 
era impresso e incluído na devida obra. Gesner considerava que a inclusão destes desenhos era impor-
tante no reconhecimento de objectos que dificilmente se conseguem descrever por palavras.
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Gesner was deeply aware of how pictures could supplement the printed word; his illustrations 
were intended “so that students may more easily recognise objects that cannot be very easily 
described in words”. 

Bert S. Hall in Picturing Knowledge, 1996, p. 17

Muito embora se valorize a relação do desenho com a palavra, no alcance de uma compreensão abran-
gente acerca de um determinado assunto, é importante reflectir sobre os condicionamentos implícitos 
na reprodução das imagens através das técnicas de impressão. Atentando à sua execução, estas eram 
desenvolvidas em pequenas oficinas que promoviam a impressão e cosedura dos livros, num negócio 
que procurava vender o seu produto minimizando custos.53 A necessidade de rentabilizar o produto 
aliada aos elevados custos de produção das gravuras, abria um precedente no que toca à reutilização 
destas imagens em vários tipos de contexto. Alheios a uma regulamentação que prevenisse esta reali-
dade, replicavam-se os mesmos desenhos em livros distintos. Esta prática evidenciava a propagação 
das representações independentemente de se validar ou não a sua presença no âmbito em que se inse-
riam. Como resultado, subvertia-se a utilidade das imagens que por vezes estavam ultrapassadas em 
relação aos textos que acompanhavam. 

Engravers themselves often had no models to rely upon execpt earlier printed Works, and in 
the absence of any laws or costums prohibiting such plagiarism, even those plates freshly cut 
for a new work sometimes simply repeated older published materials. This can result in some 
very scrambled relations between text and images. 

Cit. por Brain S. Baigrie, 1996, p. 17 

No decurso deste problema, é possível verificar que a introdução das técnicas de impressão extrapolava, 
em parte, a sua eficácia na produção de múltiplos. As fraquezas implícitas na gestão do produto final 
subsidiavam eventuais desfasamentos na junção do texto com a imagem. Tal facto verifica-se não só 
através da associação de desenhos antigos a textos recentes, mas também na distorção que as imagens 
poderiam sofrer na passagem do desenho original para a matriz. Muito embora se identifiquem estas e 
outras incoerências associadas à divulgação dos conteúdos que acompanharam a evolução científica, o 
desenho ia evoluindo ao longo do tempo com o objectivo de cumprir a sua função comunicativa. 

Considerando a sua importância no interior das obras científicas, definiam-se os princípios da ilustração 
científica aplicados por Albercht Dürer 54 (1471-1528). A sua presença no decorrer do Renascimento 
influenciou o aperfeiçoamento da técnica do desenho aplicada à difusão do conhecimento científico. 
Seria nesta adaptação que o acto de desenhar se convertia na exploração da palavra ilustrar. Embora 
ambas as terminologias se manifestem como um meio de expressar e transmitir ideias, a ilustração 
foca-se na comunicação visual com o intuito de auxiliar o fruidor a compreender e a visualizar de um 
modo claro os conteúdos de um texto. Neste sentido aliava-se o rigor ao desenho (em detrimento da 
expressão artística) com o objectivo de documentar os aspectos formais da natureza. 

Na exploração da botânica, a ilustração científica alcançava o seu apogeu com a obra Herbarum vivae 
eicones de Otto von Brunfels (1488-1534). As ilustrações de Hans Weiditz (1495-1537) – pupilo de Dürer, 
acompanhavam a encadernação com o objectivo de documentar uma serie de espécies vegetais. 
Intituladas de Living Portraits of Plant’s 55, estas permaneciam vivas através do desenho, no qual se desta-
cava os detalhes da sua constituição real. Desde a estrutura geral até ao pormenor da folhagem roída 
pelos insectos, Weiditz procurou representar a fragilidade das espécies em vez de criar uma repre-
sentação tipificada. Esta atitude acabou por ser criticada na época em prol das premissas defendidas 

53  Baigrie, Brain S. – Op. Cit., p. 17 

54  Ford, Brian J. – Op. Cit. p. 89

55  Baigrie, Brain S. – Op. Cit., p. 18 
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no contexto da ilustração científica.56 O seu objectivo primordial centrava-se na criação de imagens 
eficazes na identificação da natureza e dos diferentes tipos de espécies. Assim sendo o desenho deveria 
representar o real, excluindo particularidades irrelevantes dentro da mesma espécie, tais como – sinais 
de desgaste e eventuais anomalias, e reconstruindo possíveis falhas ou vestígios de degradação. 

Apesar de Weiditz ter renunciado à representação objectiva do tipo, as suas ilustrações devolveram 
alguma autenticidade às imagens produzidas no âmbito da botânica. O impacto promovido por 
estes desenhos, sedimentava a presença da ilustração no reconhecimento e estudo da vegetação. 
Consequentemente, as obras que se seguiram afinaram a conjugação da teoria com a imagem, enri-
quecendo a função didáctica presente nos seus conteúdos.

Leonhart Fuchs (1501-1566), médico e botânico, foi percursor no desenvolvimento e aplicação da ilus-
tração científica à botânica. Os desenhos que acompanhavam a obra De historia stirpium commentarii 
insignes (1542), partiram da observação directa da natureza e procuravam caracterizar o tipo de planta, 
excluindo pormenores e variantes dispensáveis à identificação universal da espécie.57 Para se proceder 
ao reconhecimento dos diferentes espécimes, Fuchs defendia a criação de imagens rigorosas. Seria na 
precisão visual que se alcançava o entendimento da natureza. Como tal referia e sublinhava a impor-
tância da representação no estudo da botânica. 

Quem, pergunto, condenará conscientemente uma imagem que é clara e mais expressiva do 
que as palavras de um homem eloquente? Na realidade, a natureza foi feita de tal modo que 
tudo pode ser compreendido através de uma imagem. É um facto que aquilo que é explicado e 
delineado para os olhos numa figura provoca uma impressão mais profunda na mente do que 
qualquer descrição em meras palavras.

Cit. por Palmira Costa, 2006, p. 255

Assim sendo as ilustrações que figuravam nas suas obras eram 
produzidas pelo gravador Albrecht Meyer sob a sua supervisão. 
Enquanto o autor definia as coordenadas do desenho, o gravador 
executava o seu trabalho dando especial enfoque à precisão dos 
contornos em detrimento das sombras. As gravuras eram produ-
zidas a partir de matrizes da madeira gravadas, tintadas e poste-
riormente impressas. 

À medida que o desenho evoluía, as técnicas de impressão iam 
renovando as suas metodologias. Nesta adaptação alteravam-se 
procedimentos e materiais viabilizando métodos de reprodução 
mais precisos. Substituíam-se as matrizes de madeira por placas de 
cobre, expandindo através da técnica as potencialidades gráficas do 
desenho. Com esta mudança inauguram-se novas possibilidades de 
representação. Abandona-se o desenho de contorno para se explorar 
a riqueza da trama na conquista da tridimensionalidade. A gravura 
presente na figura 26 ilustra essa evolução quando apresenta o jogo 
de luz e sombra, a partir da aproximação ou afastamento das linhas 
que constituem a trama. É na presença deste desenho que se faz a 

56  Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 89

57  “On the other hand no historian of botany who has examined the text these pictures accompanied has found that such qualities as observation 

from nature or a sense of “ideal type” contributed to Fuchs’s theoretical understanding of plants: he lacked any sense of the family genera or Linnean 

classification, for he had simply adopted an alphabetical ordering.” - Sachiko, Kusukawa – Leonard Fuchs on the importance of pictures 

[Em linha] Journal of the History of Ideas, 1997. [Consult. 18 Abr. 2015] [volume 58, nº 3]. Disponível em WWW: http://muse.jhu.

edu/article/14954

FIGURA 26

Redouté Brothers,

Carlina, gravura sobre cobre,

1798
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transição da representação linear para a representação tridimensional. Verifica-se que a produção de 
imagens científicas se aproximava cada vez mais da natureza. A sua ligação estava finalmente cimen-
tada no estudo das ciências naturais contudo, a controvérsia relativa à sua utilidade e validade perma-
necia em aberto até ao século XVIII.

Podemos assim afirmar que o período entre 1450 e 1600 pode ser caracterizado como uma 
época em que não existia consenso sobre o que é que as ilustrações representavam e como 
elas poderiam ser utilizadas para obter conhecimento do mundo natural. No entanto os 
debates sobre a necessidade e o valor das ilustrações não cessaram no século XVI. Ainda no 
século XVIII é possível encontrar várias obras de Anatomia e de Botânica que não incluíam 
quaisquer imagens.

Palmira Costa, 2006, p. 256

Enquanto alguns autores as consideravam imprescindíveis, outros dispensavam a sua formalização. 
As opiniões dividiam-se e questionavam sobretudo o papel da representação como veículo para o enten-
dimento do mundo vivo. Não obstante se verifique alguma relutância relativamente à introdução do 
desenho no âmbito das ciências, a sua presença é transversal a um conjunto de áreas científicas. 

A par da Botânica surge o estudo da Zoologia dedicado à análise do reino animal. Inserida num ramo da 
Biologia, esta disciplina procura compreender a evolução das espécies animais avaliando as suas estru-
turas, hábitos e a respectiva interação com os diferentes ecossistemas. A sua evolução foi naturalmente 
acompanhada por momentos de representação que procuravam deslindar entre traços a estrutura 
formal da compleição animal. Desde os desenhos projectados nas cavernas, que despoletaram o prin-
cípio da figuração, até à complexidade desenhativa das estruturas viscerais, projectadas com rigor para 
acompanhar o discurso científico, o desenho manteve-se como um fiel escudeiro pronto a assessorar 
todo o tipo de necessidades representativas. Neste âmbito a sua ligação com o reino animal partiu do 
imaginário criado em torno dos animais míticos, como o unicórnio, a fénix e o dragão, para depois se 
debruçar na complexidade das formas reais.58 

Aristóteles, cujo nome se vai repetindo ao longo desta investigação, foi sem dúvida um pioneiro no 
estudo das ciências. Torna-se incontornável mencionar a sua relevância perante o desenvolvimento 
preliminar de algumas matérias entre as quais se encontra a disseminação da Zoologia. Uma vez 
mais, a sua presença verifica-se, quando se salienta a importância do seu trabalho na exploração do 
mundo animal. Dos inúmeros tratados publicados sobre esta temática, ressalva-se o estudo taxonómico 
sobre a classificação dos diferentes tipos de animais. Divididos em categorias, estes eram agrupados 
de acordo com o seu comportamento, fisionomia e sobretudo consoante as suas similitudes e disse-
melhanças. A par destes desenvolvimentos, Brian Ford refere ainda a execução de alguns diagramas 
realizados pelo filósofo sobre a estrutura animal. Infelizmente nenhum destes exemplares sobre-
viveu até à data, porém, o desenvolvimento destes trabalhos representa um marco importante para 
o nascimento da Zoologia.59

Apesar da civilização clássica ter impulsionado o aparecimento da Zoologia, toda a produção imagética 
referente a esta disciplina estava confinada à função decorativa. Assim sendo, os primeiros desenhos 
que proliferaram no seio desta disciplina encontram-se nos mosaicos, nos monumentos fúnebres e 
nas peças de olaria produzidas durante período civilizacional. Toda a imagética referente à animália 
estava então intrincada com a representação da vida quotidiana. Alguns desses exemplos perma-
necem resguardados nas paredes dos túmulos (figura 27) e caracterizam a fauna existente da época. 
Gradualmente foram-se reconhecendo as diferentes espécies ao longo dos tempos, muito embora o inte-
resse pela análise da animália se tenha afirmado com o aparecimento do manuscrito Anatomia Porci (1150). 

58  Ford, Brian J. – Op. Cit. p. 49

59  Idem, p. 51
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Este divulgava as semelhanças entre a anatomia do homem e do porco a partir da dissecação suína. 
Não obstante se considerasse na altura a importância da dissecação animal na compreensão da anatomia 
humana, a fraca difusão deste documento (doze vezes impresso entre 1502 e 1852) traduzia o estado 
débil da Zoologia na altura.60

Atendendo ao estado desta disciplina, a sua progressão científica 
manteve-se estagnada no principio da Idade Média. As obras 
produzidas neste âmbito recaiam essencialmente na produção de 
bestiários, que apelavam ao imaginário ficcional composto por cria-
turas fantásticas (figura 28). Embora a proliferação deste tipo de 
manuscritos se tenha estendido até ao início do Renascimento, as 
premissas da Zoologia ressurgem com o aparecimento do tratado 
De arte venandi cum avibus, escrito por Frederico II (1194 –1250). 
Na sua origem estão os escritos de Aristóteles sobre o reino animal 
e os de Moamyn (ou Moamin – séc IX) no que concerne ao estudo 
dos falcões. Seria a partir destas fontes que o autor apresentava no 
século XII a referida obra sobre ornitologia e falcoaria. Baseada na 
análise de várias aves, este trabalho procurou documentar a vida 
destes espécimes através da observação da realidade. Para além 
da identificação tipológica a obra focava ainda a arte de caçar com 
pássaros, tema ilustrado no título em latim.

60  Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 55

FIGURA 27

Desenho ornamental pertencente ao 

túmulo de Nebamun

1400 a.c.

FIGURA 28

Autor desconhecido,

Winged Dragon

séc. XIII
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Contrariando a superstição criada nos bestiários este tratado foi 
provavelmente o primeiro trabalho de relevância científica para o 
estudo da Zoologia.61 Para acompanhar a teoria foram posterior-
mente criados alguns volumes que contemplavam uma vertente 
visual. Na figura 29 é possível aceder a alguns desenhos que 
acompanham a obra de Frederico. Embora se desconheça a sua 
autoria, ressalva-se a importância que estas imagens detinham 
no reconhecimento das aves em questão. 

O desenho começava a desabrochar nos manuscritos e 
acompanhava os primeiros tratados dedicados à animália. 
A sua formulação derivava muitas vezes de imagens 
pré-existentes que se iam copiando ao longo do tempo 
sem qualquer tipo de referente real. O célebre rinoceronte 
desenhado por Albrecht Dürer é um bom exemplo disso. 
A criação deste desenho esteve na origem de um esboço e de uma 
descrição sobre o animal, contudo a sua concretização despo-
letou uma derivação de imagens que se afastavam da estrutura 
real do rinoceronte. 

Most scientific illustrations are drawn from earlier reference images, rather than from life. 
The creation of “icons” – unrealistic images that pass down from one generation to the next 
– is a feature of science texts.

Brian J. Ford, 1992, p. 49

Muito embora os desenhos se distanciassem por vezes da realidade percepcionada, a sua estrutura 
formal altera-se na conquista da tridimensionalidade. Abandona-se o desenho bidimensional para se 
perseguir a volumetria das formas. Nesta procura, as representações começam a ganhar corpo e nesse 
corpo reconhecem-se as formas da natureza animal. 

Entre cientistas e desenhadores Konrad Gesner (1516-1565) destaca-se na produção de obras importantes 
para o desenvolvimento da zoologia. Formado em medicina, aliou o conhecimento científico ao domínio 
do desenho e produziu um trabalho de grande mérito científico, intitulado de Historia Animalium (1551-8). 
Baseado na estrutura proposta por Plínio, em Naturalis Historia, a sua obra divide-se em categorias que 
cobrem uma diversidade de temas relacionados com a vida animal.62 

A par da teoria aliavam-se as ilustrações que representavam a fauna reconhecida na altura. Desenhadas 
a partir de imagens produzidas por outros autores, como Dürer, Olaus Magnus e Pierre Belon, estas 
distanciavam-se da realidade natural. A ausência de referentes reais prejudicava o grau de similitude 
entre o objecto de estudo e o desenho. Para além deste desfasamento as ilustrações eram ainda revisi-
tadas por outros autores ao longo do tempo. Perpetuavam-se invariavelmente uma infinidade de imagens 
desviantes e inconsistentes que instituíam noções erradas sobre a estrutura formal de alguns animais. 

61  Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 55

62  Idem, p. 57

FIGURA 29

Autor desconhecido,

tratado de ornitologia e falcoaria – 

De Arte Venandi cum Avibus
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Este tipo de abordagem permaneceu inalterável durante vários séculos. Como exemplo revelam-se as 
ilustrações de Gesner sobre a hiena, plagiadas por vários artistas entre os quais Edward Topsell e 
J. Johnston. Ao comparar a figura presente nas três imagens compreende-se que esta se mantém prati-
camente inalterável em termos formais. Modificam-se apenas as tramas que constituem os volumes e 
na gravura de Johnston substitui-se apenas o fundo. 

O plágio instituía-se perante o desenvolvimento da ilustração científica. A abordagem do desenho nesta 
área esteve durante alguns séculos confinada à revisitação e consequente cópia de imagens pré-exis-
tentes. Muito embora se disseminassem este tipo de práticas, os estudos no campo da zoologia prosse-
guiam e acompanhavam os anatomistas. 

Paralelamente às obras produzidas por Andreas Vesalius (1514 
-1564) sobre a anatomia do ser humano, Carlo Ruini (1530-1598) 
dedica-se à análise do cavalo debruçando-se sobre a sua estrutura 
óssea e muscular. O seu trabalho é considerado pioneiro na explo-
ração da anatomia mamífera e acompanhado pelas primeiras ilus-
trações criadas sobre o tema. Na figura 30 apresenta-se um exemplo 
da ossatura equídea – delineada com precisão, na qual se numeram 
as várias partes do esqueleto com o objectivo de identificar os dife-
rentes tipos de ossos. 

A ilustração científica começava a afinar os seus traços à medida 
que o bisturi dissecava cadáveres. Desvendavam-se então as 
formas do interior corpóreo. O olhar aproximava-se cada vez mais 
das particularidades inerentes à natureza dos seres vivos e essa 
observação transpunha-se na prática do desenho. O desfasamento 
entre a realidade percepcionada e o objecto desenhado desvanecia-
se em prol do desenvolvimento tecnológico e científico. A evolução 
das técnicas de impressão, o aparecimento do microscópio e a 
expansão do conhecimento científico contribuíram para a afinação 
do desenho utilizado neste âmbito. A possibilidade de se reprodu-
zirem detalhes com grande precisão a partir da gravura (utilizando 
matrizes de cobre), aliada ao aparecimento do naturalismo, rede-
fine o panorama da Zoologia em pleno Renascimento. 

Neste decurso Robert Hooke (1625 - 1703) dedica-se à observação 
de insectos a partir do microscópio e introduz o primeiro 
tratado impresso de microscopia. A obra Micrographia (1665) explo-
rava as minudências de um mundo ainda por descobrir. No seu 
interior é possível aceder a um conjunto de gravuras que eviden-
ciavam aspectos, até então desconhecidos, sobre a morfologia 
de alguns parasitas. Estas imagens, produzidas a partir de um 
realismo impressionante, eram ampliadas à escala de um elefante, 
provocando alguma estranheza e admiração. “O piolho e a mosca 
mostram em toda a página a sua estranha beleza.”63 Revelam-se os 
detalhes imperceptíveis a olho nu e abrem-se as portas à represen-
tação dos pormenores aparentemente invisíveis. 

63  Sicard, Monique – Op. Cit., p. 83
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Com a adaptação do olhar aos aparelhos de visão questiona-se o papel da interpretação associada aos 
objectos observados ao microscópio. Mas afinal qual é a forma destes objectos, cujos detalhes não 
podem ser apreciados a olho nu? Para responder a esta questão Hooke anuncia no prefácio da sua 
obra que “não fez nenhum desenho antes de ter examinado o objecto sob diferentes qualidades e diferentes posi-
ções da luz: é preferível evitar confundir proeminências e depressões, sombras e manchas negras, zonas luminosas 
e cores claras.”64 A observação atenta e cuidada, associada às novas tecnologias, começa a redefinir as 
directrizes do desenho ligado à prática científica. Assim se afinavam os modos de representação que 
acompanhavam o progresso científico.  

No decorrer desta evolução John Edwards Holbrook (1794-1871), médico e professor de anatomia, 
apresenta a obra North American herpetology; or, A description of the reptiles inhabiting the United States 
(1842). No seu interior encontra-se um conjunto de litografias sobre os mais variados repteis: tarta-
rugas, cágados, jacarés, lagartos, cobras, sapos, rãs e salamandras. Analisando a figura 31 salienta-se 
a qualidade gráfica presente na imagem, marcada pela capacidade de se capturar a realidade com um 
elevado grau de rigor e verosimilhança. A ilustração científica tinha finalmente atingido o seu apogeu 
em termos gráficos. Nesta conquista marca-se ainda o contributo da fotografia, do cinema e poste-
riormente da televisão na captação de imagens sobre o reino animal. A possibilidade de se fixar num 
suporte o momento fugaz permitia conservar uma multiplicidade de representações que mais tarde 
serviam de base para o desenvolvimento de ilustrações altamente apuradas. Os desenhos outrora 
inspirados em imagens pré-existentes começavam a basear-se na imagem fotográfica. 

Não obstante se reconheça o progresso da ilustração científica no decurso da zoologia é importante 
sublinhar a sua capacidade impar de documentação. Independentemente de se validarem ou não os 
meios de representação, o desenho desempenhou uma função didáctica e instrutiva que procurou 
dar forma às sucessivas descobertas que acompanharam o estudo da fauna. 

The basic purpose must always be didactic and instructional, an aid to recording and 
recognition. Illustration, in all its forms, is a statement of the state human awareness. 

Brian J. Ford, 1992, p. 75

É no exercício destas funções que a ilustração científica, baseada na consciência humana, permite 
documentar e reconhecer as formas extintas de alguns animais. A extinção de alguns espécimes 
é hoje reconhecida através dos desenhos que persistiram ao longo do tempo. Muito embora se 
consiga perseguir a sua existência através dos escritos produzidos na época, o seu reconhecimento 
é imediato quando se consegue visualizar num desenho a sua estrutura anatómica. Talvez aqui se 
encontre o ponto vital da ilustração científica, na capacidade de documentar e recordar a vida como 
ela é mas também como ela foi. 

1.3.3  MEDICINA

 A DESCOBERTA DO CORPO HUMANO

O reconhecimento do corpo humano tem acompanhado a vivência do homem na Terra. Inicialmente 
envolto num berço de misticismo, associado a crenças de ordem religiosa, o despertar da Medicina 
revela-se no período civilizacional. Nele encontram-se as representações que remontam ao inicio da 
actividade médica. A figura do médico a examinar o abdómen de uma criança (figura 32) constitui-se 
como um dos primeiros registos que documentam a ação do terapeuta na observação do paciente. 

Davam-se os primeiros passos na descoberta da Anatomia, inicialmente difundida pelos filósofos gregos. 
Dos heróis da ciência destaca-se Hipócrates como uma figura proeminente no aparecimento da Medicina. 

64  Sicard, Monique – Op. Cit., p. 84
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A fundada escola hipocrática contribuiu com “um enorme depósito 
de experiência prática”65 que permitia diagnosticar algumas enfer-
midades. Detectavam-se as doenças mesmo quando não se 
conheciam as causas e o respectivo modo de tratamento. Perante 
este cenário os médicos procuravam controlar a situação “quando, 
na realidade, pouco mais podiam fazer além de ajudar os seus 
pacientes a morrer confortavelmente”.66 

Apesar dos hipocráticos se revelarem impotentes perante a cura de 
doenças universais – como a malária, a pneumonia e a tuberculose, 
a sua prática fomentava a importância de manter o corpo saudável. 
A partir desta máxima Hipócrates procurou compreender o corpo 
humano baseando-se no estudo de quatro fluidos corporais – o 
sangue, a bílis amarela, a fleuma e a bílis negra. Seria na oscilação 
quantitativa destes componentes que se determinavam estados de 
equilíbrio ou doença presentes no organismo.67 A preponderância 
desta teoria acabou por influenciar, séculos mais tarde, os estudos 
do médico e filósofo Cláudio Galeno (129 - 217).

Para Galeno, “compreender a anatomia significava estudar os corpos, 
e não os livros”. Esta mentalidade impunha-se com a necessidade 
de se fazer face às feridas de guerra que exigiam o domínio da 
Anatomia. A dissecação de cadáveres era incontornável. Só assim 
se poderia compreender as estruturas reais do corpo humano, 
contudo a prática deste procedimento era considerada imoral. 
Perante este dilema, o filósofo recorreu à dissecação de animais na 
tentativa de realizar experiências que lhe permitissem absorver 
novos conhecimentos. 

Na ausência de cadáveres humanos que pudesse examinar, Galeno escolheu a opção seguinte 
mais viável: os macacos da Berbéria. 

Patrícia Fara, 2012, p. 44

Apesar da estratégia se mostrar pertinente, o estudo da anatomia primata levou-o a incorrer em erros 
que perduraram durante séculos. As diferenças entre a morfologia do macaco e do homem, subli-
nhavam, por vezes, a ineficácia do procedimento para a compreensão exacta sobre o funcionamento 
do corpo humano. 

A exploração do interior corpóreo permanecia em suspenso até se ultrapassarem os estigmas 
relacionados com a dissecação humana. Consequentemente apresentavam-se as primeiras 
imagens supersticiosas que associavam a astrologia ao entendimento do físico. Diante deste 
panorama revela-se o Homem-Zodíaco ( figura 33) que “encarnava a correspondência macrocosmo-
microcosmo aristotélica entre os corpos humanos e os céus”68. Assente nesta premissa cada parte do 
corpo estaria associada a um signo do zodíaco. Carneiro exercia a sua inf luência no cérebro, 
Touro no pescoço, Caranguejo no tórax e assim sucessivamente até encontrarmos o signo de 
Peixes aos pés da figura humana. 

65  Fara, Patricia – Op. Cit., p. 41

66  Idem, Ibidem

67  Fara, Patricia – Op. Cit., p. 43 

68  Idem, p. 96

FIGURA 32

Lápide em mármore,

médico ateniense a examinar o 

abdômen de uma criança.

200 a.c.
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A par das imagens astrológicas surgiam ainda na Idade Média um conjunto de representações que 
procuravam documentar a prática médica. Inicialmente alheia ao conhecimento científico, e baseada 
em crenças religiosas esta traduzia-se numa aplicação de tratamentos rudimentares e altamente 
mortíferos. Entre algumas intervenções características da altura, salienta-se a prática da “sangria” 
representada na figura 34. Este procedimento, vulgarmente associado ao estudo dos humores, justi-
ficava-se na presença de um desequilíbrio entre fluidos corporais. Diante deste quadro, e atendendo à 
presença de certos sintomas, diagnosticava-se uma sobrecarga de sangue no corpo. Consequentemente 
era feita a drenagem deste fluído através do corte de uma veia localizada no braço. 

(...) patients with a fever or other ailment were often diagnosed with an overabundance of 
blood. To restore bodily harmony, their doctor would simply cut open a vein and drain some 
of their vital fluids into a receptacle. 

Evan Andrews, 2014

Apesar de se ter instituído este tipo de tratamento, a sua prática conduzia, na maioria das vezes, 
à morte provocada por excessiva perda de sangue. Consequentemente, este e outros procedimentos 
contribuíam em larga escala para o aumento da mortalidade. Perante este cenário a igreja permanecia 
irredutível no que respeita ao estudo do corpo por via da dissecação, proibindo até a execução 
de intervenções cirúrgicas. Assumiam-se as perdas como um castigo divino e não como uma conse-
quência bruta da falta de conhecimento. 

FIGURA 33

Homem zodíaco medieval, 

presente na obra Guild book of 

the barber surgeons of York,

1486

FIGURA 34

Hans Dirmstein,

prática da sangria, ilustração presente 

no manuscrito Die sieben weisen Meister

1471
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Na presença deste paradigma o progresso da medicina oscilava entre a herança clássica e o misticismo 
medieval. Se por um lado se vingavam os estudos dos filósofos, por outro sucumbia-se aos condicio-
namentos religiosos que impediam a evolução científica. Este comportamento é notório quando se 
observa o reportório gráfico produzido sobre esta matéria ao longo da Idade Média. As imagens que 
delineavam o Homem-Zodíaco e documentavam a prática médica contrastam em grande parte com 
alguns desenhos exploratórios do corpo. As formas da anatomia humana eram finalmente reveladas 
numa obra de origem persa – Tashiri Mansuri (A anatomia de Masur - séc. XIV).

Escrito por Mansur ibn Ilyas (1380-1422), este tratado apresenta-se como o primeiro atlas colorido sobre 
a anatomia do corpo humano69. No seu interior é possível encontrar uma introdução dedicada às dife-
rentes partes do corpo, na qual se mencionam algumas observações de Aristóteles, Hipócrates, Galeno, 
Rhazes e Avicena.70 Segue-se um corpo de texto dividido em cinco artigos: ossos, nervos, músculos, 
veias e artérias que culmina num capítulo final dedicado à reflexão sobre órgãos complexos e o desen-
volvimento fetal.71 Para acompanhar a componente teórica, o manuscrito enquadra um conjunto de 
desenhos que ilustram os diferentes sistemas anatómicos. Nestas ilustrações, o corpo representa-se de 
frente e é delineado a partir de traços simples e esquemáticos. Não se procurava representar a realidade 

69  Khalili, M.; Shoja, M. – Illustration of the heart and blood vessels in medieval times [Em linha] [s.l.: s.n.] 1997. [Consult. 18 Abr. 

2015]. Disponível em WWW: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20060606, p. 1

70  Khalili, M.; Shoja, M. – Op. Cit., p. 2

71  Idem, ibidem

FIGURA 35

Tashrih-i badan-I insan,

sistema circulatório
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FIGURA 36

Tashrih-i badan-I insan,

mulher grávida
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mas sim situar os elementos na sua relação com o todo, obedecendo assim a uma função didáctica.72 
Apesar de se identificarem inúmeras incongruências em termos compositivos torna-se incontornável 
questionar a origem destas imagens.

Majid Khalili defende que estas se assemelham a referentes de origem latina (figura 35).73 É provável que 
estes desenhos se baseiem no ensino da anatomia nas escolas de Alexandria. O aprofundamento liberal 
da ciência na antiguidade clássica conduziu os alexandrinos ao estudo de cadáveres humanos, permi-
tindo-lhes desmascarar erros e desvendar a formulação real do aparelho anatómico. Não obstante se 
considere a importância destas referências na criação dos desenhos presentes na obra de Mansur, 
salienta-se a originalidade do desenho presente na figura 36. A representação da mulher grávida asso-
ciada ao sistema circulatório é fruto de uma reflexão formulada inicialmente por este autor. 

Although similarities have been observed between some of the anatomical plates and earlier 
Latin drawings, the color plate of a pregnant woman is thought to be the original work of 
Mansur and to be a superimposition of a gravid uterus onto the arterial plate.

  Majid Khalili, 2009, p. 3

Muito embora as ilustrações presentes na obra de Mansur se distanciem da realidade anatómica, 
evidencia-se a sua importância na passagem da Idade Média para o Renascimento. É a partir destes 
desenhos, baseados na cultura clássica, que se realça o período de transição entre o fim da idade das 
trevas e o princípio do século das luzes. Marcava-se o tom da mudança com a renovação das mentali-
dades que procuravam reformar a sociedade e o conhecimento herdado pela tradição medieval. Nesta 
revolução cultural privilegiava-se o poder da razão no contacto com a natureza. Seria a partir da sua 
observação que se poderiam colher os pilares do conhecimento, úteis ao homem moderno e progressista. 
Na busca pelo saber, a Medicina avançava com a liberalização da dissecação dos cadáveres acordada 
no século XIV.74  

Inaugurava-se o estudo da Anatomia a partir da observação de criminosos executados, promovendo 
o conhecimento e a análise das suas formas. Na construção desta disciplina destacam-se três períodos 
relevantes: o período Pré-renascentista, cuja abordagem se baseava na observação de animais disse-
cados, salvo raras excepções; o período Renascentista e Pós-renascentista, centrando o estudo na 
observação do corpo humano. O primeiro baseia-se na anatomia comparada, marcado por um serie de 
ideias que oscilam entre o engano e a redundância, enquanto o último se assume como um período de 
correcção marcado por várias descobertas. 

O espírito do Renascimento renovava as premissas da Anatomia numa conjugação entre cirurgiões e 
artistas plásticos. Substituía-se a representação esquemática medieval pela observação das formas 
naturais, nas quais ressurgem os cânones da Grécia clássica – “as proporções matemáticas do corpo, codifi-
cadas pelo arquitecto romano Vitruvio – idealizando a beleza plástica dos atletas e dos deuses”.75 Neste contexto a 
medicina ambicionava aproximar-se da verdade. Seria nesta procura que se conjugava a exploração das 

72  Alves, Manuel valente – A medicina e a arte de representar o corpo e o mundo através da anatomia [Em linha] Arte médica e 

imagem do corpo: de Hipócrates ao final do século XVIII 2010 [Consult. 3 Fev. 2016]. Disponível em WWW: http://www.fcsh.unl.pt/

chc/pdfs/nature4.pdf, p. 71

73  Khalili, M.; Shoja, M. – Op. Cit., p. 3

74  “As primeiras autopsias tiveram lugar no século XIV. O olhar que então se desvia do texto das autoridades médicas para percorrer a pele evoca 

a conivência, a partilha, a transmissão. A imagem gravada é testemunho da novidade radical dos dispositivos de observação do corpo. O médico – o 

lector – vestido com um traje longo e chapéu vermelho, oficia do alto de uma cadeira de madeira esculpida. O corpo de um homem está estendido de 

barriga para cima numa prancha apoiada por cavaletes. Um assistente – o sector –, munido de uma faca comprida com lâmina curva, de mangas 

arregaçadas, procede à dissecação; é rodeado por seis médicos e estudantes com trajes vermelho ou negros. Um deles – o ostensor –, com a ajuda 

de um ponteiro, mostra as partes do corpo a observar. Debaixo da mesa de dissecação, no chão ladrilhado, um cesto está pronto para receber os 

restos” – Sicard, Monique - Op. Cit., p. 46-47

75  Alves, Manuel valente – Op. Cit., p. 72



MARINA VALE DE GUEDES PARTE I

formas e funções do aparelho humano com a necessidade de as dissecar, descrever e desenhar. A perse-
guição destas três ações permitia compreender e comunicar a informação apreendida. Paralelamente à 
prática e à teoria, sublinha-se o papel da representação visual como um complemento essencial para o 
estudo da Anatomia. Leonardo da Vinci reforça esta ideia quando defende a manifesta importância do 
desenho na disseminação de dúvidas perante a observação do modelo. 

Tu que pensas que mais vale assistir a dissecações do que ver desenhos, estarias no bom 
caminho se fosse possível observar num único sujeito dissecado todos os pormenores que os 
desenhos mostram. [...] Porque há uma grande confusão na mistura das membranas com as 
veias, artérias, tendões, músculos, ossos e o sangue, que tudo cobre com a mesma cor.

Cit. por Monique Sicard, 2006, p. 29

Considerado um dos percursores no estudo da anatomia em pleno renascimento, Leonardo da Vinci era 
um defensor acérrimo da comunicação visual. Privilegiava a representação em detrimento da obser-
vação directa. Segundo ele, os seus desenhos eram superiores à dissecação de um cadáver, na medida 
em que esta prática se baseava na experiência e consequente repetição. Era necessário repetir o 
procedimento para se poder combinar resultados e sedimentar saberes.76 Deste ponto de vista é inegável 
reconhecer o poder visual que estas imagens detinham. Através delas era possível conhecer e aprofundar 
as formas do copo humano, delineadas consoante as regras da perspectiva, observar o modelo a partir de 
diferentes pontos de vista e aproximar o olhar aos detalhes esboçados como apensos do conhecimento. 

Para Leonardo, o desenho surge como uma forma de linguagem capaz de ultrapassar a própria obser-
vação do objecto. A sua prática superioriza-se em relação ao discurso, provando que as palavras envol-
vidas em extensas descrições são por vezes insuficientes, na presença de uma representação gráfica 
virtuosa e eficaz. Assim se constituem as figuras, presentes nos códices e cadernos de notas, onde o autor 
representa através do desenho aquilo que não pode ser dito.77 A criação dos seus cadernos favorece 
“a vista em detrimento da palavra e contribui com esse silêncio para a emergência de um pensamento crítico.”78 

Perante esta coerência, Leonardo conseguia ser persuasivo na sua lógica visual. No entanto, ao dissecar 
um dos seus desenhos compreende-se que a complexidade dos factores visuais e intelectuais se sobrepõe 
às suas próprias reivindicações. Martin Kemp espelha esta teoria quando analisa o célebre esboço que 
retrata um feto no útero materno (figura 37). Ao analisar esta imagem reconhece-se de imediato o seu 
virtuosismo em termos técnicos. O estudo demonstra um domínio pleno do desenho atendendo às 
regras da perspectiva, sobretudo nos diagramas que se encontram no canto superior direito e reflectem 
a interligação do útero com a placenta.79 A coerência representativa é incontornável, porém a relação 
lógica que os diagramas mantêm com a prática das dissecações e o estudo do corpo humano perde-se 
nos interstícios entre o texto e o desenho. 

Yet underlying his personal rhetoric of reality – both in the drawings and in the discussions of 
dissections on the sets of related notes – are a series of complex dialogue with various kinds 
of tradition and meaning. 

Cit. por Brain S. Baigrie, 1996, p. 17

Partindo de uma gramática própria, Leonardo funde no mesmo plano a eloquência do traço com um 
discurso complexo e simbólico, distanciando-se por vezes da realidade. Esta discrepância é notada 
quando se consultam os conteúdos das anotações presentes no desenho da figura 37. Atentando às suas 
observações é possivel encontrar vários tipos de especulações relativas à origem da vida. Entre elas 

76  Baigrie, Brain S. – Op. Cit., p. 45

77  Sicard, Monique – Op. Cit., p. 23

78  Idem, Ibidem

79  Baigrie, Brain S. – Op. Cit., p. 45
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FIGURA 37
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estudo anatómico do feto no útero 
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explora-se a partilha da alma materna com o feto, evidenciando a sua influência no desenvolvimento 
da criança. Na presença desta simbiose ambos os “corpos são governados por uma única alma, e os desejos, 
temores e os sofrimentos são comuns a esta criatura e a todos os outros membros inanimados”.80 

Paralelamente a este discurso, os diagramas situados em torno da figura principal – o feto, problema-
tizam a teoria do microcosmos fazendo uma analogia entre as diferentes partes da natureza – o útero, 
e a sua relação com o todo – a vida. Neste paralelismo o útero é entendido como um microcosmos a 
partir do qual se explora a origem do macrocosmos – o universo, personificado no germinar de uma 
semente. Estabelece-se uma ligação entre o estudo da Anatomia e o estudo da Botânica, na qual o útero 
é entendido como uma semente florescente capaz de gerar vida.81  

Ainda neste desenho, Martin Kemp faz uma chamada de atenção para o diagrama óptico presente 
no canto inferior direito, que procura descodificar e compreender a visão estereoscópica. É através 
deste apontamento que se evidenciam os limites e armadilhas da representação naturalista, 
na ausência do objecto de estudo. Muito embora se enalteça a supremacia inerente aos desenhos produ-
zidos por Leonardo da Vinci, o próprio acaba por alertar inadvertidamente o fruidor para eventuais 
lacunas implícitas na sua representação visual. 

Sendo notórias estas e outras limitações, o 
desenho marca finalmente a sua posição ao lado 
da Medicina quando se propõe a desenvolver 
novas formas de representação com intuito de 
criar estratégias e aperfeiçoar os seus contornos. 
A necessidade de adequar a linguagem visual do 
desenho à sua utilidade, conduz ao desenvolvi-
mento de uma representação com determinadas 
qualidades gráficas. 

Partindo desta noção apresenta-se a primeira 
gravura (figura 38) realizada como consequência 
directa da dissecação de um homem enfor-
cado.82 Dissecado pelo Dr. von Brackenau, o 
corpo é representado por Hans Wächtlin numa 
linguagem semelhante à de Dürer. Análoga a sua 
imagética, focada nas particularidades e imper-
feições de cada ser vivo, Wächtlin priveligia a 
singularidade da figura humana na preservação 
da sua identidade, marcada pelo rosto torturado 
e braço torcido.83 Desprovido de artifícios, este 
desenho relata de forma crua a exposição das 
vísceras perante o olhar perscrutador do obser-
vador. Ao redor da figura é possível examinar 
de forma sequenciada o encaixe do cérebro na 
cavidade craniana. Existe uma preocupação 
em decompor as estruturas que comportam o 
cérebro, assim como a necessidade de identificar 
os órgãos localizados no tórax e no abdómen. 

80  Suh, H. Anna – Os apontamentos de Leonardo. Reino Unido: Parragon Books Ltd., 2007, p. 149

81  Baigrie, Brain S. – Op. Cit., p. 47

82  Idem, ibidem

83  Idem, ibidem

FIGURA 38
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Apesar da frieza representativa demonstrada na gravura de Wachtlin, este desenho é ainda bastante 
imberbe no que toca a exploração da Anatomia. O aparente naturalismo não o distancia dos seus 
pares mas, em contrapartida, reclama a procura da verdade sobre o aparelho anatómico. Esta tónica é 
amplamente reconhecida nos desenhos do Renascimento que se constroem a partir das regras siste-
matizadas pela perspectiva artificial. Quando em 1435, Alberti publica o seu tratado De pictura, assente 
no sistema geométrico criado por Filipo Brunellesschi, o mundo da representação é conquistado 
sob o estandarte da razão, ciência e objectividade.84 Legitima-se a presença do desenho perante o estudo 
das ciências ,e juntamente com a prática da dissecação, abre-se uma porta para a análise aprofundada 
do corpo e da sua essência. 

Na demanda do conhecimento anatómico Andreas Vesálius (1514 - 1564), doutorado em Medicina pela 
universidade de Pádua, aconselhava os médicos a seguir o exemplo dado por Galeno – “em vez de depen-
derem do conhecimento abstracto, recomendava que estudassem por si mesmos o melhor texto disponível: 
o corpo humano”.85 Vesálio defendia a prática da dissecação na conquista do saber inerente aos sistemas 
que sustentavam o corpo humano. Deste modo encorajava os estudiosos a complementarem o inte-
lecto com a manipulação do cadáver. Seria através do manuseamento da sua estrutura interna que se 
poderia fazer ciência. O progresso da Medicina passava então pelas mãos dos médicos que vinculavam o 
exercício da dissecação ao reconhecimento, identificação e análise das formas anatómicas. A partir da 
intervenção manual era possível alcançar as bases para o entendimento do corpo.
 
Na descoberta do interior corpóreo, Vesálio reviu inúmeros erros que se tinham difundido ao longo 
dos séculos, por homens que depositaram o seu conhecimento nos livros, em vez de confiarem nos 
seus próprios bisturis.86 A par desta revisão, a sua postura progressista reclamava a reformulação 
do método de ensino da Medicina. A preparação dos estudantes por via da escuta de textos em latim 
ditados da cátedra e da observação da dissecação tornava-se insuficiente na preparação do médico. 
Era essencial que o estudo se baseasse no contacto directo com a Anatomia e na leitura do seu texto 
– o corpo. 

No auxílio à sua visão didáctica, encontra-se uma imagem que revela o momento da dissecação 
contemplado numa aula de anatomia. O frontispício da sua obra De Humani Corporis Fabrica (1543), 
representado na figura 39, traduz o cenário idílico vivido no teatro anatómico. No centro encontra-se 
a matéria de estudo – o corpo de uma mulher numa alusão simbólica à origem da vida. Ao seu lado 
Vesálio retrai com a mão a carne do abdómen instigando os estudantes a observarem o seu interior. Esta 
aproximação permite-lhes aprender a identificar os órgãos e até mesmo a operá-los como forma de os 
preparar para futuras cirurgias. A exposição deliberada do corpo reforça a procura da verdade, 
enquanto que o esqueleto serve de material didáctico e faz ao mesmo tempo uma apologia à efeme-
ridade da vida.87 Ainda nesta imagem, salientam-se duas figuras proeminentes para o avanço da 
Anatomia –  Aristóteles e Galeno. A presença destas duas personagens, desenhadas no primeiro plano, 
evidencia a base intelectual patente no reportório de Vesálio. As referências de origem clássica inau-
guram nesta página o principio do estudo do corpo, alicerçado pela mecânica da dissecação humana. 

Com a exploração do corpo, o anatomista reforça ainda a importância da sua representação. Assim 
como era essencial manusear as reentrâncias do corpo, não se podia dispensar o desenho enquanto 
testemunha desta ação. Para além desta ferramenta permitir documentar o exercício da dissecação, a 
sua actuação era também eficaz na preservação das formas anatómicas. Na presença de um cadáver 
em decomposição a sua estrutura original podia ser preservada através do desenho. Neste dialogo 
entre a decadência do corpo e a perenidade da imagem, Vesálio combinava desenhos com palavras. 

84  Alves, Manuel Valente – Op. Cit., p. 35

85  Fara, Patrícia –  Op. Cit., p. 131

86  Idem, p. 132

87  Idem, ibidem
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Atribuía pequenas letras aos diferentes componentes do corpo humano, para depois se referir a eles no 
texto. Nesta lógica de identificação era possível intercalar a imagem com o texto, proporcionando um 
entendimento mais aprofundado sobre os assuntos explorados no desenho.

Na obra De Humani Corporis Fabrica encontra-se um manancial de gravuras que percorrem a Anatomia, 
desde da prática da dissecação, passando pelos seus instrumentos, até à representação do corpo nos 
seus diferentes sistemas. Entre estas figurações destacam-se um conjunto de imagens, criadas a partir 
de um corpo que se vai decompondo em camadas (figura 40). Num exercício de puro dramatismo a 
figura despe lentamente a sua musculatura e revela passo a passo as estruturas subjacentes à pele. 
À medida que se acompanha decomposição do corpo assiste-se à encenação das figuras que lamentam 
o seu triste desfecho – a morte. O confronto entre a descoberta do corpo e a sua relação com a vida, 
associada a uma entidade superior, marcava nas imagens a relação da matéria com a alma. Nesta asso-
ciação directa o desenho anatómico era ainda indissociável das crenças religiosas. 

Seguindo as inovações de Vesálio, os protestantes produziram pósteres anatómicos e pregaram 
que seria possível alcançar Deus pela compreensão da sua concepção do corpo humano. 
Esta foi a mesma moral que Vesálio pregou no seu frontispício, por meio de uma dissecação 
idealizada: uma anatomia prática e real, através da qual se buscasse a glória de Deus, nos 
confins ensanguentados e malcheirosos de um cadáver humano não refrigerado. 

Patrícia Fara, 2012, p. 134

Muito embora a representação da figura humana evocasse a procura do divino no entendimento das 
formas, os sucessores de Vesálio garantiram uma melhoria no estudo da Anatomia por toda a Europa. 
À imagem do seu antecessor, os estudiosos olharam para o passado destacando os ensinamentos de 
Aristóteles em detrimento da sabedoria galénica. Ao contrário de Galeno, o filósofo grego defendia que a 
alma era uma função do corpo.88 Esta abordagem interessou ao jovem estudante de Medicina – William 
Harvey (1578 - 1657), que se propôs a rever alguns aspectos do galenismo que permaneceram inalterados. 

Atentando à fisiologia galénica, esta compreendia a existência de dois sistemas circulatórios: um vincu-
lado ao fígado que produzia sangue – fornecendo alimento através das veias, e outro, no qual o coração 
provocava uma combustão entre o ar que vinha dos pulmões e o sangue – que depois circulava 

88  Partindo desta premissa, os anatomistas de Pádua acreditavam que através do estudo do corpo se poderia saber mais acerca da 

alma humana. Assim sendo a dissecação era um processo espiritual, para além de físico. - Fara, Patrícia – Op. Cit., p. 135  

FIGURA 40

Andreas Vesalius,

De Humanis Corporis Fabrica

 1543
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nas artérias. Perante esta duplicidade, Harvey baseia-se na teoria aristotélica89 e prevê um sistema 
único através do qual o coração funciona como uma bomba que faz circular o sangue por todo o corpo. 
Para demonstrar a sua teoria o médico recorreu a uma experiência simples documentada na figura 41. 
Analisando a figura de cima para baixo, encontra-se a ilustração de um braço com um garrote, cuja 
mão permanece agarrada a um objecto tubular. A repetição deste elemento, numerado de um a quatro, 
enfatiza o número de figuras necessárias à explicação da circulação do sangue nas veias. Em auxílio 
deste exercício, as mãos vão pressionando os vasos sanguíneos com o objectivo de precisar a deslocação 
do fluído da esquerda para a direita. 

89  Para Aristóteles o coração é o órgão principal do corpo humano. É nele que se centra o funcionamento de todos os sistemas, 

sendo também através dele que se produz, recebe e distribui o sangue que alimenta o corpo. Considerado pelo filósofo como o 

centro da fisiologia humana, ligado por vasos sanguíneos aos órgãos da percepção (olhos, ouvidos, pele), o coração é responsável 

pelas emoções – o lugar da alma.  

FIGURA 41

William Harvey, 

sistema circulatório

1628
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Na ação desta experiência o desenho revela a capacidade de adaptar a sua linguagem ao discurso 
científico. Neste diálogo entre a figura e o conhecimento, o desenho é tido como um instrumento de objec-
tivação, que procura acompanhar e desmistificar a complexidade do discurso médico. Perante este 
reconhecimento, a representação começa a depurar-se em termos compositivos. Anulam-se os fundos, 
de origem paisagística e arquitectónica, presentes nas gravuras divulgadas por Vesálio, privilegiando 
o desenho das formas anatómicas. Do mesmo modo, suspende-se a relação entre o objecto de estudo 
e o questionamento metafísico na conquista de uma imagem objectiva. O corpo outrora associado ao 
culto da religião e da sua manifesta beleza arquitectural é agora tido como objecto de estudo científico. 
Marca-se o fim e o início de uma era em que arte, ciência e religião se separaram definitivamente.

Consequentemente, o século XVIII inaugura o intercâmbio fortuito entre arte e ciência, promovido pela 
aparição discreta de uma disciplina ligada à ilustração médica.90 Como resultado desta união o desenho 
alterava os seus contornos no alcance de uma linguagem cada vez mais precisa e aproximada à reali-
dade que se procurava representar. Para acompanhar o rigor científico não se contemplavam desvios 
na representação e imposições de cunho artístico. A par e passo o ilustrador vê-se privado de expressar 
uma linguagem gráfica própria para desenvolver aquilo que seria uma representação clara e universal, 
isenta de maneirismos que pudessem deturpar a leitura e o conhecimento resguardado na ilustração. 
Neste compromisso, o desenho acompanha a fundação de várias disciplinas médicas, entre as quais se 
destacam a obstetrícia. 

Na vanguarda desta especialidade, William Hunter (1718 - 1783), anatomista e obstetra produz um 
trabalho de extrema relevância para o avanço da obstetrícia. A Anatomia uteri umani gravidi, apresenta-
se como uma obra notável no estudo da gestação, cujas ilustrações realizadas por Jan van Rymsdyk 
(1730 - 1790) revelam de forma crua o realismo incisivo da dissecação. Por entre as trinta e quatro 
gravuras presentes na obra é possível acompanhar as diferentes fases da dissecação do útero gravídico 
(figura 42). Rymsdyk vai revelando o seu conteúdo e a configuração dos seus componentes até terminar 
na presença efectiva do gestante. O realismo evidenciado nestas imagens marca o momento em que 
melhor se soube conjugar as valências partilhadas entre arte e ciência.

Na partilha destas valências, Henry Gray (1827-1861) promove a ligação entre a prática do desenho 
e a aprendizagem da anatomia até à actualidade. A sua obra – Gray’s Anatomy ilustrada por Henry 
Vandyke Cartes (1831 - 1897) contém cerca de trezentas gravuras que ilustram as estruturas do corpo 
humano com rigor e precisão. O seu caráter didáctico transformou-a num ponto de referência para 
os estudantes de medicina que continuam a consultá-la como documento de auxilio à compreensão 
das formas anatómicas. A sua constante revisitação sublinha e perpetua a importância da imagem na 
construção do conhecimento e do discurso científico.

90  Ford, Brian J. – Op. Cit., p. 43



FIGURA 42

Jan van Rymsdyk,

útero gravídico

1774





FIGURA 43

John Dalton,

tabela de elementos químicos e partículas, 

ilustração presente na obra A New System of Chemical Philosophy

1808 – 1827
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2. 

DESENHAR EM CONTEXTO CIENTÍFICO

O acto de desenhar concentra-se na ideia de marcar, descrever, mostrar e fazer transparecer através 
do vocabulário gráfico, qualquer tipo de objecto material ou até mesmo abstracto. A partir desta breve 
descrição é possível enquadrar a ação do desenho no contexto das ciências, realçando a prática da 
representação no decorrer da actividade científica.  

A representação faz parte da dinâmica desenvolvida pela ciência. Visual, verbal ou numérica, a sua 
prática estará sempre presente no discurso científico, mediado entre os especialistas e o público. 
É a partir das singularidades presentes em cada tipo de representação que se constroem e solidificam 
as premissas implícitas na gramática da ciência. Lemke enfatiza esta noção quando refere que “nenhum 
texto constitui o mesmo significado do que uma imagem, nenhum gráfico matemático comporta a mesma acepção do 
que uma equação, nenhuma descrição verbal faz o mesmo sentido perante uma equação, nenhuma descrição verbal 
se pode comparar a uma ação performativa.”91 Ressalvam-se as valências incomparáveis de cada modelo 
representativo, salientando a importância da imagem como parte integrante do discurso científico. 
A sua presença não se focaliza na concepção de um apêndice que procura registar um fenómeno ou 
ilustrar uma teoria, mas sim na criação de um princípio activo a partir do qual se pode estruturar um 
determinado assunto. 

Finally, it also should be stressed that visual representation practices are not just about 
attempts to represent a phenomenon that is absorbed in a historical and physical reality (thus 
implying iconic and indexical relationships), but equally may include those more ideogramic 
activities that seek primarily to express ideas or relations and that have no material referent 
whatsoever. 

Luc Pauwels, 2006, p. vii

Dentro do espectro farmacêutico, o princípio activo é a substância que exerce o efeito farmacológico no 
tratamento de uma determinada doença. Por comparação, o desenho exerce a mesma função quando 
serve de intermediário para a compreensão de um fenómeno. A sua ação poderá funcionar como 
mecanismo de pesquisa capaz de tornar visível o que de outro modo seria inteligível.  

Segundo Manfredo Massironi (1937), existem certas produções mentais que só se conseguem estudar 
de maneira visiva. Enquadram-se neste espectro as “situações em que só um raciocínio por imagens 
permite resolver um problema ou atingir um resultado cognoscitivo de outro modo inatingível”.92 Como exemplo 
apresentam-se os primeiros desenhos ligados à análise molecular que permitiam compreender a estru-
tura e a composição de certas substâncias. Dentro desta temática, John Dalton (1766 - 1844) introduz 
na obra New system of Chemical Philosofy (1808-11), um conjunto de ilustrações sobre hipotéticos arranjos 
atómicos. A partir destas gravuras (figura 43), inscritas em matriz de cobre, era possível compreender 
a constituição das moléculas, revelada na geometria das formas. Deste modo, a molécula da água era 
constituída por dois átomos: um de hidrogénio, representado por um círculo e um ponto, e outro de 
oxigénio, afigurado num círculo (ver figura 43, alínea 21). Consoante a composição alterava-se a simbo-
logia e exploravam-se gradualmente a complexidade das coordenações atómicas. 

Posteriormente, em 1861, Johann Josef Loschmidt (1821-1895) propôs um estudo de aproximadamente 
trezentas moléculas na obra Konstitutions-Formeln der organischen Chemie in graphischer Darstellung. 
Neste compêndio encontram-se uma série de desenhos bidimensionais que contemplam a natureza 
das composições moleculares, entre as quais se destaca o desenho da molécula do benzeno. Loschmidt 

91  Pauwels, Luc – Visual cultures of science: Rethinking representational practices in knowledge building and science comunica-

tion. Estados Unidos: University Press of New England, 2006, p. 7 

92  Massironi, Manfredo – Ver pelo desenho. Lisboa: Edições Setenta. 1982, p. 133
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simboliza este hidrocarboneto na criação de um círculo que determinava a sua estrutura ainda 
por definir. Alguns historiadores acreditam que, a partir deste desenho, Loschmidt já indicava a orga-
nização cíclica deste composto, no entanto a sua composição e o respectivo desenho foi posteriormente 
apurado por Friedrich August Kekulé.

August Kelulé’s lone reference to Lochmidt’s work is in a single sentence in that French paper 
of 1865 “Elle me parait préférable aux modifications proposées par M. M. Loschmidt et 
Crum-Brown.” Kelulé proposed hexagonal structure of benzene.

Wiliam J. Wiswesser, 1989, p. 18

Em 1865, o químico belga Friedrich August Kekulé (1829 – 1896) 
procurava compreender a estrutura dos compostos do carbono, 
com o objectivo de construir um modelo que explicasse o seu 
comportamento químico. Como consequência desta procura, 
Kekulé conta que num dos seus sonhos conseguiu visualizar a 
imagem dos átomos, agregados entre si, numa demonstração 
da arquitectura estrutural do benzeno. Ao observar a figura 44 
é possível vislumbrar o modelo desenhado, compreendido pelas 
seguintes características: símbolos verbais – que denominam a 
formula dos seus compostos, neste caso carbono e hidrogénio e 
um conjunto de traços gráficos, colocados entre as siglas sob a 
forma de um hexágono – que se encerram numa composição bidi-
mensional vista de frente.93 Este exemplo reforça o modo como 
o desenho pode preencher as lacunas, face à complexidade do 
discurso, criando estratégias visuais com vista à compreensão 
visiva de certos fenómenos. 

Focando o exemplo da molécula de benzeno, não se representa o objecto mas a forma que revela a 
constituição e interação dos seus componentes. Neste caso não existem semelhanças entre a fórmula 
gráfica e a conformação real do composto. O desenho contribui apenas para o entendimento do anel de 
benzeno, composto por ligações duplas e alternadas, que se representa através do símbolo hexagonal. 
A fórmula que salienta o aspecto formal do conhecimento amadurecido é o sumo do discurso teórico, 
que se traduz na criação de um modelo gráfico –  “um modelo hipotético do funcionamento”.94  

Destes modelos existe uma grande produção em todas as ciências e servem para clarificar e 
comunicar o suposto comportamento dos elementos integrantes nos fenómenos estudados. 

Manfredo Massironi, 1982, p. 139

Na presença deste modelo questiona-se a formulação das imagens alheias a um referente material. 
Talvez a resposta se encontre na relação entre desenho e ciência. À medida que se vai explorando a sua 
interação compreende-se que o desenho se apropria, em alguns casos, da dinâmica científica. Assim 
como a produção intelectiva se baseia no levantamento de hipóteses, também a representação pode 
conjecturar entre traços uma serie de imagens hipotéticas. É a partir deste pressuposto que Massironi 
apelida este tipo de grafismos de hipotetigrafias.95 A utilização deste termo compreende a criação de 
hipóteses gráficas que procuram explicar o comportamento e o funcionamento das estruturas e dos 
processos mentais concebidos pelos cientistas. A representação é então utilizada como ferramenta de 
prefiguração do conhecimento, atingido e concretizado na ação do desenho. 

93  Massironi, Manfredo – Op. Cit., p. 134

94  Idem, p. 139

95  Massironi, Manfredo – Op. Cit., p. 141

FIGURA 44

August Kekulé,

molécula do benzeno 
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Encontram-se na ciência moderna alguns exemplos que se tornaram preponderantes no despertar 
das hipotetigrafias. A representação planetária do átomo, proposta por Niels Bohr (1885-1962), permite 
compreender a sua configuração. Composta por um núcleo central, envolto numa nuvem de electrões, o 
seu desenho pondera as absorções e emissões de energia radiante trocadas entre si. Seguindo a mesma 
lógica, a molécula do ADN, representada por uma espiral em hélice, descodifica a estrutura particular 
do seu funcionamento. O desdobramento da estrutura espiriforme em duas espirais, conectadas por 
várias ligações, desvendam a forma como a informação genética é armazenada, transferida e copiada. 
À medida que o conhecimento científico se ia instituindo, as hipotetigrafias conquistavam o seu lugar 
ao lado das ciências. Não só pela forma como revolucionavam a ligação do desenho com o discorrer do 
conhecimento, mas também pelo modo como se apresentam em termos formais. 

Ao contrário da representação ilustrativa, baseada na percepção imediata e no registo de dados quali-
tativos, a hipotetigrafia centra-se na prefiguração depurada dos seus referentes, assente em dados quan-
titativos.96 Na colheita destes dados encontram-se os instrumentos de mensuração que melhor se 
aproximam do apuramento e descodificação de conceitos abstractos, como por exemplo a medição da 
radiação solar. É neste processo de transformação, entre a concepção e a quantificação, que reside o 
ponto de partida para a concretização destas representações. O procedimento inicia-se na presença dos 
dados, obtidos pela mensuração, e passa por um mecanismo de tradução – o desenho, que interpreta e 
comunica a informação. Contudo, a sua formulação coloca uma questão essencial – tendo esta por base 
referentes abstractos/quantitativos como é que a forma se encontra no exercício do desenho? 

René Descartes, filósofo e matemático, responde a esta questão quando defende a introdução da geome-
tria como um modelo aquisitivo de saberes, alargado a todos os campos. As suas convicções baseavam-se 
na premissa de que se podia extrair algum conhecimento da Filosofia natural, sublinhando a sua asso-
ciação à Matemática e por conseguinte à prática da Geometria. Seria no encontro destas duas realidades 
que se poderiam tecer as formas do pensamento intelectivo. O estudo da natureza associado à Geometria 
permite mediar a relação entre o mundo sensível e a abstração das formas, através da qual se fazem 
passar os dados da pesquisa empírica, com o propósito de se construir um saber unitário.97 

Partindo deste pressuposto a Geometria estabelece-se como a linguagem das formas abstractas e dos 
conhecimentos invisíveis. A sua aplicação prática verifica-se nos exemplos anteriormente enunciados 
– as moléculas de Dalton, o anel de benzeno, o átomo planetário e o ADN. Nestas construções visuais 
privilegia-se a tradução dos processos mentais pela via do desenho. Perante esta descodificação, a 
aparelhagem da Geometria adapta-se facilmente à lógica exigida pela ciência. O facto desta ser uma 
produção mental e abstracta, regulada por leis pré-definidas, confere-lhe o grau de objectividade neces-
sário ao estudo das matérias científicas. Baseada em raciocínios matemáticos e sistemas de medição, 
adaptados a uma instrumentalização própria, a Geometria consegue dar forma aos conteúdos inte-
lectivos, criando uma multiplicidade de modelos visuais que exploram e extrapolam o âmbito das 
hipotetigrafias. Abre-se o espectro das imagens que acompanham a ciência, no qual se inserem os 
gráficos, os diagramas e as infografias. Perante o aparecimento destas tipologias a ciência consegue 
adaptar a prática do desenho às necessidades representativas de cada matéria. O acto de desenhar e 
criar imagens começa a comprometer-se com as regras e os parâmetros estabelecidos pela ciência, 
por forma a criar estratégias de comunicação e aprendizagem que permitam apresentar de um modo 
concreto o desenvolvimento das suas experiências. 

Inaugura-se o primado da literacia visual – “visual literacy”98, associada à comunicação científica, como 
uma construção holística que visa o entendimento da representação no contexto das ciências. Assente 
em três parâmetros: pensamento visual, aprendizagem visual e comunicação visual, esta designação 

96  Massironi, Manfredo – Op. Cit., p. 144

97  Idem, p. 148

98  Pauwels, Luc – Op. Cit., p. 266
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incide na capacidade de perceber e interpretar os conteúdos presentes num desenho, ou qualquer tipo 
de construção visual, fazendo a ponte entre o cientista e o público.

Visual literacy in science communications in defined broadly to include that which occurs 
among scientists as well as the mediated communication that occurs from scientists to the 
public. In this context, visual literacy is a holistic construct that includes visual thinking, 
visual learning, and visual communication. 

Cit. por Luc Pauwels, 2006, p. 266

Com base nesta estrutura operativa, a literacia visual inicia-se no pensamento visual. A capacidade de 
criar imagens e esquemas mentais torna-se essencial na estruturação das ideias, hipóteses e conceitos 
suplantados pelo raciocínio. Rudolf Arnheim afirma que o pensamento inteligível se torna impossível 
sem recorrer a imagens perceptivas99. É a partir delas que se vão reconhecendo formas e composições 
significantes que permitem a criação de modelos visuais cognoscíveis. Para a ciência é aqui que tudo 
começa, na possibilidade de transpor para o papel a ginástica do pensamento. Neste exercício preliminar 
– aquele que antecede o encontro da fórmula, o cientista consegue especular através da represen-
tação as concepções e os conteúdos que estão na origem da sua investigação. Este tipo de visualização 
constitui-se como um processo criativo e intuitivo que impulsiona o principio da descoberta. Deste 
modo, as imagens do pensamento são esboçadas no papel com o objectivo de estimular e desencadear 
novas ideias, até se conquistarem formas e contornos definitivos.  

No contexto científico o pensamento visual poderá ser entendido como um processo que torna visível 
as invisibilidades do raciocínio. Um catalizador que reage na ação do desenho e deriva na criação 
de esboços, cuja finalidade se divide em dois tipos de funções: a capacidade de estruturar ideias e a 
possibilidade de se construírem modelos visuais do conhecimento. Se por um lado o desenho pode 
impulsionar a organização do pensamento através de diagramas, por outro, também contribuiu para a 
descodificação visual de uma molécula com vista ao seu entendimento. É nesta duplicidade operativa 
que se constitui a base da aprendizagem visual. 

A importância da aprendizagem visual, no âmbito da ciência, prende-se em parte com a ideia de que é 
possível comunicar e consequentemente aprender através de inputs visuais. Esta concepção é reconhe-
cida quando as imagens detêm o importante papel de tornar mais acessível a informação científica. 
Ao observar o comportamento dos cientistas que trabalham em laboratório, Michael Lynch verifica que 
a representação não só faz parte do processo inerente ao estudo de qualquer matéria científica, como 
também se torna imprescindível na comunicação entre colegas. É muitas vezes na presença de uma 
imagem que se consegue transmitir de forma consistente um determinado conteúdo. 

In his studies of laboratory settings, Lynch (1985) observed that lab scientists are obsessed 
with using representation, diagrams, archives, and abstracts as part of the process of 
science. He note that communications with colleagues is only attempted when an effective 
visual representation is developed.

Cit. por Luc Pauwels, 2006, p. 275

 

Perante esta possibilidade, o cientista procura criar instrumentos ou processos de visualização que 
melhor se adeqúem à defesa do seu argumento. Será no encontro destas ferramentas que se concentra 
a capacidade de ensinar. À medida que se vão formalizando os modos e meios de prefiguração – 

99  “When I assert that thinking is impossible without recourse to perceptual images, I am referring only to the kind of process for which terms 

like “thinking” or “intelligence” ought to be reserved.” - Arnheim, Rudolf – New Essays on the Psychology of Art. Londres: University of 

California Press, 1986, p. 56
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expandidos na utilização de desenhos, diagramas, fotografias ou modelos computorizados, a represen-
tação privilegia a aprendizagem actuando em diferentes vertentes: na tradução visual de um conceito, 
na resolução de problemas, clarificação de ideias, como auxiliar no desenvolvimento da teoria, como 
corrector de equívocos ou como forma de sintetizar um tópico.100 A diversidade de aplicações coloca 
a representação no centro do desenvolvimento científico, salientando o seu contributo para a difusão 
e instrução do conhecimento. O impacto da representação na aprendizagem de conteúdos científicos 
pode mesmo ultrapassar o uso da palavra quando se confrontam estas realidades. 

Ao analisar o modo como a representação molda a aprendizagem visual, Jean Trumbo revela a supre-
macia que a imagem exerce sobre a palavra quando colocadas lado a lado. A presença desta sobre-
posição torna-se evidente quando se compreendem as diferenças entre o modo como assimilamos e 
reagimos perante um texto e uma imagem. Enquanto a linguagem escrita é processada em termos 
cognitivos, a imagem é entendida em termos perceptivos. Esta destrinça permite verificar que o ser 
humano reage emocionalmente às imagens muito antes de as compreender.101 Porém, este tipo de 
comportamento não invalida a dispensa de conhecimentos para que se tornem claros e acessíveis os 
conteúdos vinculados a qualquer tipo de representação visual. 

É erróneo pensar que a leitura e a interpretação de uma imagem não se baseiam numa ginástica 
cognitiva, ainda mais se esta pertencer ao circuito científico. O domínio da linguagem visual torna-se 
essencial para se poder compreender e comunicar uma ideia, um conceito e até um diagrama capaz de 
mapear ambos. Dominar a mecânica por detrás das imagens permite não só estar apto a desenvolvê-las 
como também a interpreta-las. É a partir desta noção que se desenvolve a aprendizagem visual, salien-
tando a capacidade de sintetizar aquilo que o cientista sabe e aquilo que ele percepciona.

Visual learning is a process of synthesising what the scientist knows (expert Knowledge) 
with what the scientist perceives. (conceptualization or perception). The internal image in 
the mind’s eye is combined seamlessly with external images – scientific notation, diagrams, 
photographs, sketches or computer models. 

Cit. por Luc Pauwels, 2006, p. 276

Na ação desta simbiose, combinada entre o conhecimento e a percepção, o desenho funciona 
muitas vezes como veículo de comunicação. A sua versatilidade impulsiona a visualização e instrução 
de saberes, demonstrada na prática da comunicação visual. Inserida na mecânica da literacia visual, 
a vertente comunicativa da representação está desde sempre ligada à história da ciência. Expressar e 
transmitir conteúdos através da figuração é considerada uma mais-valia na mediação da informação 
entre o cientista e público. 

Massironi reconhece que o valor comunicativo de uma representação científica se deve cingir à 
produção de figurações simplificadas e de caráter monossémico.102 Imagens cuja construção se deverá 
aproximar das leis da geometria, com o objectivo de sintetizar e esquematizar conteúdos em modelos 
visuais objectivos e facilmente apreensíveis. Muito embora se procure optimizar o modo como este tipo 
de imagens são realizadas, de forma a cumprirem uma função comunicativa, é inevitável sublinhar as 
dificuldades apresentadas na assimilação dos seus conteúdos. A ausência do diálogo contribui para a 
incompreensão do que na imagem se procura ilustrar. Cria-se um fosso entre o observador e a represen-
tação que apenas poderá ser colmatado no entendimento do esqueleto que está por detrás da sua cons-
trução. Sem um reconhecimento desta estrutura, cognitiva e perceptiva, somos visualmente iletrados. 

100  Pauwels, Luc – Op. Cit., p. 275

101  Idem, p. 276

102  Massironi, Manfredo – Op. Cit., p. 173
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Without some understanding of how visual representation functions, we are left out of an 
important level of discourse. We received messages but have no parity in response; as such 
we are visually illiterate.

Jean Trumbo in Visual cultures of science, 2006, p. 278

Perante este obstáculo, a comunicação visual concentra-se na capacidade de transmitir uma mensagem 
passível de ser apreendida pelo observador. Na conquista deste objectivo compreende-se que a eficácia 
comunicativa reside muitas vezes na presença da legenda. É a partir deste conector que se faz a ligação 
entre conteúdo e imagem. Ao observar a figura 45, visualizam-se um conjunto de desenhos sequenciais 
que se dividem em dois grupos constituídos por três imagens. Numa primeira abordagem pouco se 
consegue decifrar em relação ao conteúdo das imagens. Dependendo do conhecimento previamente 
adquirido por alguns observadores, é possível verificar que os desenhos se baseiam no processo de 
evaporação de um líquido, possivelmente constituído por álcool (substância que evapora quando entra 
em contacto com o ar). Apesar deste exercício de interpretação fornecer algumas pistas sobre o conteúdo 
desta representação, o observador só consegue compreendê-la quando faz a leitura da legenda. Aqui 
se encontram as directrizes capazes de orientar a interpretação da imagem. Na presença deste texto 
o leitor é então convidado a observar o primeiro grupo de desenhos, da esquerda para a direita, com o 
intuito de compreender a evaporação de um perfume.

Num hipotético compartimento, perfeitamente isolado, abre-se um frasco de perfume. 
Os desenhos ao alto, observados da esquerda para a direita, mostram as moléculas que se 
desprendem da superfície do liquido e que a pouco e pouco enchem o compartimento, até à 
evaporação completa do liquido. 

Cit. por Manfredo Massironi, 1982, p. 172

Neste processo de evaporação assiste-se a um fenómeno microscópico no qual se verifica a libertação 
das moléculas do álcool no ar. Diante deste fenómeno inverte-se o sentido da leitura103, agora da direita 
para a esquerda, com o objectivo de compreender a entrada espontânea das moléculas no frasco. 

Lidos no sentido oposto, os desenhos representam um processo nunca observado na natureza: 
todas a moléculas entram espontaneamente no frasco e condensam-se. 

Cit. por Manfredo Massironi, 1982, p. 172

Nos desenhos que se encontram em baixo repete-se a mesma experiência. Desta vez com o intuito de 
observar as trajectórias em ziguezague, que ilustram a saída das moléculas do frasco e o seu regresso 
no final da evaporação. Depois de apreendida a informação interessa ainda salientar a interação fértil 
entre o texto e a imagem. É a partir desta coordenação que se consegue interligar a percepção e o 
pensamento de modo a potenciar a comunicação e consequente apreensão de conhecimentos. Neste 
ponto a relação entre o visível e o verbal torna-se complementar e indissociável para o entendimento 
de um fenómeno. 

Desenhar ou representar visualmente constitui-se apenas como o príncipio da representação visual. 
Todo o processo de desdobramento da ação comunicativa reside na articulação entre a imagem e a 
palavra. Sem esta coligação perde-se o sentido da prefiguração no campo das ciências. 

103  Esta inversão contribui para a ausência de numeração das imagens. Desta forma não se condiciona a leitura das mesmas, uma 

vez que estas poderão ser lidas em sentidos distintos: da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. 
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2.1     OS DESÍGNIOS DO DESENHO CIENTÍFICO 

When a new science is in its nascent phase, the enthusiasms shine through in the drawing. 
Brian J. Ford, 1992, p. 2

O desenho nasce muitas vezes do entusiasmo, da necessidade de colocar uma ideia em perspectiva e da 
possibilidade de se pensar desenhando. Surge na procura dos contornos, na análise e na preservação, 
no encontro da fórmula desenhada e na vanguarda da comunicação. É diante desta elasticidade que 
o desenho se vai reinventando consoante o seu campo de actuação. Uma vez escolhido o foco, este é 
permeável ao escrutínio de várias matérias. 

Colocando o desenho na esfera científica, compreende-se que este se movimenta num conjunto de 
áreas distintas. Desde as ciências biológicas, passando pelas ciências sociais até às ciências exactas, 
esta ferramenta procura adaptar-se à gramática do objecto de estudo, variando em termos formais e 
operativos. É a partir do discurso inerente a cada disciplina, que o desenho científico actua de forma 
específica, permitindo aos cientistas uma adequação do seu potencial de acordo com os seus objectivos. 
Partindo deste pressuposto questiona-se em primeiro lugar a aplicação prática do desenho científico, 
para depois se compreenderem os seus desígnios. 

Atentando à prática do desenho aplicada ao domínio das ciências, verifica-se que esta se traduz na 
produção gráfica adaptada às necessidades do discurso científico. Assim sendo o desenho cientifico 
concretiza-se na criação de estratégias aptas a descodificar e a tornar mais acessível a compreensão 
de certas temáticas. Mais importante do que descrever e tentar replicar a realidade, o desenho 
procura clarificar entre traços os códigos que acompanham o trabalho dos cientistas. Deste modo 
estabelecem-se os usos desta ferramenta de acordo com o que se pretende explorar ou comunicar. 
É a partir desta dinâmica que se torna impensável generalizar a sua aplicação prática. A sua concre-
tização varia, naturalmente, conforme o referente e pode traduzir-se numa parafernália de fórmulas 
gráficas compostas por: desenhos, gráficos, esquemas, renderes computorizados; que por sua vez 
poderão ser trabalhados a partir de vários meios, variando desde a utilização do lápis ate à manipu-
lação de aparelhos ópticos (microscópios e câmaras fotográficas) e computadores.104   

Perante a diversidade gráfica e metodológica torna-se necessário identificar a natureza dos referentes 
para se poder analisar a aplicação da representação no contexto científico. Neste exercício de reconhe-
cimento, a ciência abre o seu espectro revelando o caráter heterogéneo presente nos seus objectos de 
estudo. Na tentativa de avaliar esta amálgama, associa-se a representação visual à análise de dois tipos 
de objectos: um de caráter  material e físico e outro ligado a  construções mentais, abstractas e/ou a 
entidades imateriais. 

Visual representation in science may refer to objects that are believed to have some kind of 
material or physical existence, but equally may refer to purely mental conceptual, abstract 
constructs and/or immaterial entities.

Luc Pauwels, 2006, p. 2  

Na presença dos referentes físicos contemplam-se ainda as suas características visuais baseadas na 
observação a olho nu ou realizadas por intermédio de dispositivos ópticos: microscópios, telescópios 
e outros aparelhómetros. Estes factores reflectem-se no modo como se associa a percepção e conse-
quentemente a representação à sua análise. Existe uma diferença clara entre a observação de um deter-
minado elemento à distância do olhar, e quando se considera a interposição de um aparelho entre o 
olhar e o referente. A questão do distanciamento físico, embora seja contornável através da tecnologia, 
precisa de ser considerada aquando da interpretação das formas. Será a partir dessa interpretação que 

104 Pauwels, Luc – Op. Cit., p. 1
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se poderão formular as imagens, sejam elas referências gráficas do objecto ou representações visuais 
de dados (gráficos). Para além destas especificidades, existem ainda variações de ordem múltipla que 
condicionam o modo como se podem analisar os diferentes fenómenos. Estes aspectos revelam-se na 
presença de objectos de grande dimensão (constelações), de dimensões microscópicas (células), 
longínquos (planetas), escondidos (órgãos do corpo humano), inacessíveis (dinossauros) e até mesmo 
sem forma como o som das ondas do mar e a radiação termal.105

Dada a variância referencial, questiona-se o posicionamento e a aplicação do desenho no âmbito cien-
tífico. Perante diversidade de objectos de estudo – materiais e imateriais, compreende-se que a 
introdução da imagem não se constrói apenas na reprodução visual dos fenómenos, mas também na 
representação visual de dados, baseada na mensuração de determinadas características. É com base 
nestas medições, relativas ao comprimento, peso, espessura, resistência, quantidade, temperatura, 
entre outros, que o desenho poderá extrapolar os contornos do objecto de estudo e actuar na análise e 
compreensão do seu funcionamento.106

O reconhecimento desta função catapulta a condição primária do desenho. A representação outrora 
ligada à observação e interpretação empírica da realidade, poderá basear-se no rigor dos dados, no 
esquema dos números que são impostos no alcance da cientificidade. Na presença desta mais-valia 
para a ciência, o desenho alcança a sua forma na criação de gráficos que procuram relacionar, avaliar e 
quantificar entre traços, não a representação física do referente mas sim o esqueleto que problematiza 
a sua estrutura. Para tornar clara esta relação, Alexander von Humboldt (1769 - 1859) representa na 
figura 46 um argumento visual sobre “as leis gerais que descreviam o modo como a temperatura variava ao 
longo da superfície terrestre”.107 

105  Pauwels, Luc – Op. Cit., p. 2

106  Idem, ibidem

107  Fara, Patricia – Op. Cit., p. 222
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Munido de instrumentos precisos, Humboldt representa um mapa que se estende da América 
(à esquerda) até à Ásia (à direita) e que ilustra o cálculo da temperatura média anual para cada local, 
reunindo assim milhares de informações sob a forma de linhas curvas – as isotérmicas.108 Neste 
exercício diagramático, o geógrafo e explorador alemão apresenta um dos primeiros exemplos que 
regista a representação de dados pela via do desenho. Surgem no inicio do século XIX, os primeiros 
diagramas que procuravam evidenciar a informação estatística de forma clara e concisa. Para os 
cientistas, era simples e conveniente o uso desta nova linguagem visual. A sua aplicação prática 
permitia contornar o aglomerado de leituras numéricas detalhadas, apresentando na estrutura dos 
diagramas as relações científicas de forma simples e directa.109 

A necessidade de pensar e compreender por meio de diagramas distendeu a utilização e a relação 
do desenho no contexto das ciências. À medida que se foram instaurando novas formas de repre-
sentação, começaram-se a definir os desígnios do desenho consoante a sua utilidade. Apesar destes 
variarem consoante o seu referente e os respectivos meios de produção da imagem, verifica-se que 
o desenho científico se rege a partir de uma cadeia de procedimentos baseada na capacidade de 
analisar, sintetizar, comunicar e preservar a informação. É na presença destas ações que se organiza 
e desdobra a sua estrutura operacional.   

Dissecando a vertente analítica do desenho, considera-se que esta se foca no reconhecimento e 
diagnóstico de um determinado objecto com o propósito de organizar e clarificar ideias. Seguindo 
esta lógica, encontram-se os esquemas que  comparam, verificam e relacionam conceitos – mapas 
conceptuais, gráficos e organigramas. Os referentes que recorrem a este tipo de linguagem visual são 
geralmente de origem algorítmica ou conceptual, sendo por isso importante transformar a realidade 
imaterial e abstracta em imagens mais concretas. 

Visual representations that have no material referent may serve primarily to facilitate 
concept development or to uncover relationships, evolutions (e.g. through charts of all 
kinds) and, in general, to make the abstract more concrete and thus more accessible for 
futher inquiry.

Luc Pauwels, 2006, p. 18

Em contraste com a vertente diagramática do desenho, referem-se também os esboços, os desenhos 
preparatórios e todo o manancial ensaístico que antecede a preparação de uma ilustração cientí-
fica. O desenvolvimento deste tipo de representações procura aprofundar a estrutura do seu objecto, 
ensaiando formas e meios de produção adequados ao exercício de uma linguagem visual própria. 

Para além da competência analítica, o desenho científico procura sintetizar descobertas teóricas e 
empíricas com o intuito de facilitar a comunicação de conhecimentos perante uma diversidade de 
audiências. Através do poder de síntese, o desenho consegue ilustrar, demonstrar e exemplificar 
conhecimentos, adaptando a linguagem a qualquer tipo de audiência.110 Diante desta possibilidade 
enuncia-se o terceiro desígnio do desenho – a capacidade de comunicar. 

Na vertente comunicativa destacam-se duas valências: a capacidade de persuasão, presente nas 
imagens que de certo modo validam os contornos reais ou transversais ao objecto de estudo, e a 
função didáctica que permite a transmissão do conhecimento a partir de uma representação visual. 
A primeira manifesta-se na retórica do desenho, e a segunda utiliza essa mesma retórica com o 
objectivo de traduzir numa imagem a gramática da ciência.

108  Fara, Patricia – Op. Cit., p. 222

109  Idem, p. 223

110  Pauwels, Luc – Op. Cit., p. 19
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Quando na Idade Média se enunciam um conjunto de teorias sobre o funcionamento do sistema 
cosmológico, o desenho propôs-se a representar uma realidade até então desconhecida. Surgem as 
primeiras imagens que conjecturavam, entre teorias e cálculos, o posicionamento dos planetas no 
espaço. Alheias a qualquer tipo de modelo ou referente, que pudessem contestar a sua formalização, 
estas instituíram-se durante vários séculos como uma verdade inabalável e altamente persuasiva. 
A crença de que os planetas giravam em torno da terra era comunicada através dos desenhos que 
validavam este ideal, materializado nos contornos que o representavam. Diante desta evidência o 
desenho revela, ilustra e acima de tudo convence o observador. Através da sua retórica o desenho 
torna mais viva, mais enérgica e mais compreensível a natureza do seu objecto de estudo. 

As intentional forms of communication and through the selection and formal execution of 
the representations as well as by their thoughtful arrangement in the broader context of 
an article – a presentation or a multimedia product – visual representations will attempt to 
exert a certain amount of persuasion. 

Luc Pauwels, 2006, p. 19

É inegável pensar que a representação tem o poder de nos fazer acreditar numa determinada reali-
dade, até mesmo quando ela não existe. Dependendo do modo como esta é retratada e devidamente 
enquadrada, a sua imagem poderá convencer-nos de uma existência aparente. Esta capacidade 
persuasiva, muitas vezes conivente com a ilusão e o engano, contrasta em certa medida com o lado 
didáctico e educativo do desenho científico. A possibilidade de se comunicarem conhecimentos 
pela via da representação permite clarificar dados, ilustrar conceitos e complementar o discurso 
científico. Na insuficiência das palavras, o desenho serve-se das formas com o intuito de fortificar 
ideias e teorias. 

O acto de comunicar, ligado à produção de um conhecimento desenhado – claro e evidente, é um 
dos desígnios principais do desenho científico. Contudo, é importante salientar que o produto dessa 
ação resulta muitas vezes na preservação de dados ou imagens, essenciais para o desenvolvimento 
científico. Esta característica é reconhecida quando a história das imagens fornece inúmeros deta-
lhes sobre a evolução dos nossos antepassados, revelando ideias, conhecimentos, vivências, seres 
extintos e uma imensidão de coisas findas. Nesta cronologia o desenho acompanhou, registou, 
conservou e serviu de exemplo para que a partir dele se reformulassem os modelos e as suas respec-
tivas figurações. 

Preservou-se, ao longo dos séculos, uma história desenhada, gravada e mais tarde fotografada. 
À medida que os dispositivos foram evoluindo, as imagens tornaram-se cada vez mais precisas 
que relatavam os contornos mundanos de uma vida repleta de transformações. Actualmente, com 
o avanço das novas tecnologias, essa preservação secular pode servir dois propósitos: a recons-
trução de um passado histórico ou a construção de uma memória futura. Se por um lado o desenho 
consegue reconstruir realidades passadas, por outro também é capaz de produzir no presente a 
informação que poderá ser útil no futuro. Neste interregno entre o que foi e o que virá preserva-
se a utilidade do desenho científico. Uma ferramenta que para além dos seus desígnios é capaz de 
resgatar antepassados e construir memórias úteis à posteridade.  
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2.2  O DESENHADOR E O DESENHO

(...) o desenhador existe naquilo que desenha, nas intenções e no projecto que idealiza e constrói. 
Vítor Silva, 2004, p. 354

A criação de um desenho pode variar consoante o desenhador e consequentemente com o objectivo que é 
impresso naquilo que se desenha. Existem vários tipos de desenhos cujos propósitos divergem de acordo 
com o contexto em que se inserem. Das artes até às ciências, o comportamento do desenhador varia no 
modo como este opera o desenho privilegiando a sua aplicação prática. É na presença desta finalidade 
que se procura traçar o perfil do desenhador científico. Aquele que actua no campo da ciência e procura 
ancorar os seus desenhos em materiais, suportes e metodologias específicas. 

Desmistificando a base que sustenta a execução destes desenhos, considera-se que esta se baseia em 
dois princípios chave: o conhecimento prévio sobre o objecto a desenhar e um domínio das técnicas que 
permitem a execução da imagem. É na presença destes dois elementos que se desdobram uma serie de 
procedimentos, cujo objectivo se concentra na comunicação da informação através das imagens produ-
zidas. Algumas em suporte de papel, com recurso a materiais e ferramentas rudimentares (lápis, pincéis 
e tintas) e outras em suporte digital, manipuladas por sofwares específicos. 

Consoante o propósito da representação, cabe ao desenhador a capacidade de adaptar o médium ao tipo 
de imagem pretendida. A sua adequação pode facilitar, em alguns casos, o processo de transmissão e 
apreensão da informação. Este comportamento verifica-se quando se considera que existe uma dife-
rença clara entre representar uma espécie animal e o seu respectivo comportamento. Enquanto que na 
primeira o desenho surge no encontro das formas e da anatomia, prestando-se a uma representação 
realizada à mão com recurso a riscadores, a segunda pressupõe um tipo de desenho mais esquemático, 
facilmente adaptado à linguagem digital (clara e objectiva, baseada muitas vezes em sistemas geomé-
tricos). Embora estas decisões devam ser mediadas entre o desenhador e o cientista, é na presença destas 
duas figuras que se estabelecem as linhas orientadoras que dão inicio à actividade desenhativa.  

Na orientação do desenho, privilegia-se a relação entre o desenhador e o cientista, ou a entidade que 
comissiona o trabalho resultante desta interação. É mediante a troca de informação que se define o 
objecto de estudo a ser desenhado e as respectivas directrizes que permitem guiar o desenhador na 
concretização do projecto. Neste ponto é definida a base da representação, questionando o que irá ser 
desenhado, qual  a finalidade do desenho e se este se deverá focar na representação do todo ou apenas 
em algum pormenor em particular. Estas e outras questões permitem definir o esqueleto do desenho, 
adequando à priori o tipo de registo à informação que se procura fixar na imagem. Dependendo do que se 
pretende transmitir é incontornável adaptar o modelo de representação à mensagem que se irá eviden-
ciar no desenho. É a partir desta interligação que se exploram as diferentes funções do desenho nas 
vertentes: taxonómica e diagramática. A concretização destas funcionalidades varia consoante o propó-
sito da representação. Enquanto a função taxonómica pressupõe a identificação de espécies ou objectos 
que procuram no desenho uma visão clara das suas formas, a diagramática debruça-se na descodificação 
de conceitos geralmente associados a grandezas numéricas. 

Atentando às imagens produzidas segundo a função taxonómica verifica-se que estas se assumem como 
um substituto do objecto. A sua concretização encontra-se essencialmente ligada à Botânica e à Zoologia, 
na identificação de espécies, mas também poderão aproximar-se da Arqueologia, no reconhecimento 
de objectos ou vestígios encontrados. Independentemente do referente, a sua produção gráfica obedece 
a regras muito simples: a representação é trabalhada no plano frontal, no qual se explora o desenho de 
vários pontos de vista; sem fundo, este é considerado um elemento perturbador na leitura da imagem, 
e com o objectivo de excluir pequenos traços individuais que não se enquadrem na representação do tipo.
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Paralelamente à representação taxonómica, a função diagramática debruça-se na concretização de 
imagens baseadas em conceitos mensurados através de instrumentos próprios. É a partir dessas 
medidas, relativas à altura, volume, peso e quantidade, que se obtém o ponto de partida para a cons-
trução do diagrama. A descrição destas variáveis apresenta-se no plano frontal111 e pressupõe uma 
composição gráfica realizada por intermédio de pontos, linhas e manchas. Na orientação destes sinais 
visivos o diagrama faz-se acompanhar por uma legenda. Contudo, este elemento não pretende explicar 
a figura mas sim orientar o fruidor na leitura do conceito. A função da legenda encontra-se na ligação 
que esta proporciona entre um estímulo visivo e um conceito abstracto, representando variações, rela-
ções ou modalidades deste ultimo mediante as oscilações do estímulo. 112

Ao analisar estas funcionalidades considera-se que o desenhador deverá estar apto a canalizar as suas 
valências técnicas de acordo com o referente e o objectivo da representação. Neste sentido é dispen-
sada toda e qualquer interpretação de cariz pessoal, perante o objecto ou conceito, em prol de uma 
adequação metodológica. Não se pretende que o foco da representação se baseie na técnica própria de 
cada desenhador mas sim no encontro desta com as premissas inicialmente estabelecidas. 

Determinada a base da representação seguem-se os desenhos preparatórios que permitem ensaiar, 
numa primeira fase, a estrutura e organização dos grafismos. Este tipo de procedimento é bastante 
comum na prática da ilustração científica (ver 3.1 Fotografar, desenhar e ilustrar – o percurso cons-
trutivo de uma ilustração científica) . Antes de se proceder à execução do trabalho, acordado entre o 
desenhador e o cientista, o desenho pode funcionar como uma ferramenta exploratória que procura 
conhecer e compreender aquilo que irá ser desenhado. Uma vez apreendido o conhecimento neces-
sário, procede-se ao desenvolvimento da ilustração comummente designada de “arte final”. Nesta fase 
o desenhador procura interligar a informação recolhida com os materiais e técnicas adequadas à cons-
trução da imagem. Na coordenação destes elementos o desenho vai amadurecendo até atingir a forma 
desejada. Após a sua concretização, e dependendo do suporte utilizado, este é geralmente digitalizado 
ou digitalmente preparado para ser entregue e dado como concluído. 

Não obstante se associe a actividade desenhativa ao desenhador científico, verifica-se novamente que 
esta também está presente na prática do cientista. A ação do desenho, aplicada à observação, análise e 
demonstração permite não só o enriquecimento de um publicação científica, como também a optimi-
zação do desempenho profissional do cientista. 

Francis Wells113, demonstra na sala de operações como é que o desenho faz parte da sua actividade 
enquanto cirurgião cardiotorácico. Perante o corpo deitado na mesa cirúrgica, a pinça adquire uma nova 
função quando alcança o sangue extraído do tórax e desliza num pedaço de papel esterilizado. Para Wells 
este momento é bastante útil na medida em que permite recapitular a estratégia utilizada ao longo da 
cirurgia. Na folha de papel, o esboço comunica o reparo de uma válvula mitral e encerra o conhecimento 
extraído da experiência. Ao observar a sequência de frames representada na figura 47 é possível seguir a 
mão do cirurgião que opera entre a pinça e o papel num exercício de pura demonstração. 

111 “Mas os dois modos de observar os objectos (visão frontal ou inclinada) são os mesmos que presidem à sua transcrição gráfica e, efectivamente, 

ao longo da história dos sistemas de representação encontram-se amiúde modalidades distintas que preferem um ou outro tipo de observação.” in 

Massironi, Manfredo – Op. Cit., p. 37

112 Idem, p. 114

113 The Secret of Drawing, Episode 1 [Registo Vídeo]: The Line of Enquiry, 2005. Disponível em WWW: https://www.youtube.com/

watch?v=9H59cVnnF9Y
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Contrariamente ao desenhador científico, Wells não procura ilustrar a cirurgia mas sim criar a 
súmula resultante desse momento. Nesta recapitulação gráfica considera-se a hipótese de consolidar 
conhecimentos, referentes ao tipo de abordagem presenciada, e a possibilidade de tirar dúvidas sobre 
o procedimento. É neste ponto que urge a relação entre o desenhador e o desenho, na sedimentação 
de conhecimentos, seja por intermédio da ilustração do texto ou pela via do desenho na revisitação de 
uma experiencia cirúrgica. 

2.3        A PROCURA DA VERDADE: 

O DESENHO COMO TRADUTOR DA REALIDADE CIENTÍFICA 

A célebre pintura de René Magritte, na qual se pode vislumbrar o desenho de um cachimbo, acompa-
nhada da frase Ce si n’est pas une pipe, desmonta facilmente a questão relacional entre o desenho e a 
realidade. É certo que a pintura do cachimbo é apenas uma representação do mesmo e não o objecto em 
si, no entanto esta noção parece não abalar a crença que depositamos nas imagens. Embora a represen-
tação se distancie por defeito do objecto retratado, como é que se pode considerá-la uma testemunha 
absoluta da realidade, quando a imagem não é a coisa em si?

Segundo Monique Sicard, o conhecimento constrói-se em grande parte pelas imagens.114 É através 
delas que se tornam acessíveis as invisibilidades mundanas, às quais acedemos apenas por intermédio 
da representação. Esta ação reveladora é facilmente encontrada no campo da ciência quando o desenho 
serve muitas vezes de trampolim para a compreensão de realidades longínquas – como o universo, 
desconhecidas – como a história dos nossos antepassados, ou até mesmo de fenómenos outrora 

114  Sicard, Monique – Op. Cit., p. 15

FIGURA 47

Francis Wells, 

The Secret of Drawing: 

Episode 1

2005



93

traduzidos em dados – como o mapeamento do aquecimento global. No decorrer destes usos talvez 
se encontre a resposta para a questão anteriormente formulada. Embora a representação se distancie 
dos seus referentes, esta produz um determinado grau de equivalência entre a imagem e o real. Nesta 
relação entre a representação e aquilo que é representado, estabiliza-se o que poderá desaparecer a 
qualquer momento – a imagem fixa da realidade. Diante deste frame é possível ver e perceber aquilo que 
nos rodeia, talvez por isso mesmo é que as imagens se tornam credíveis. É através delas que se aprende 
a construir e a organizar o conhecimento das coisas. 

Na tentativa de fundamentar a presença da representação visual no âmbito da ciência, Luc pauweles 
compreende que esta não se baseia na capacidade de descrição e réplica do real. Mais importante do 
que simular a estrutura de um objecto existente é a possibilidade que o desenho tem de o tornar mais 
acessível, salientando aspectos relevantes para a compreensão do mesmo.115 Assim sendo as imagens 
produzidas neste âmbito não se focam apenas na procura de sistemas de reprodução fiéis à realidade 
mas em estratégias capazes de reflectir e subsidiar a aparelhagem tecnológica e teórica da ciência. É 
nesta adequação, concretizada entre os processos do desenho e os mecanismos da ciência, que nasce a 
credibilidade das imagens, mais precisamente daquelas em que se encerra algum tipo de cientificidade. 

Partindo do principio que as imagens científicas provêm de uma estrutura credível, a procura da 
verdade constitui-se como um paradigma amplamente questionado. Muito embora se legitime, na 
maioria das vezes, o objecto ou o propósito da representação a sua validade está condicionada ao 
tempo e ao espaço em que se concebe uma determinada ideia ou teoria. O que hoje é tomado como 
verdadeiro aos olhos da ciência, amanhã poderá ser ultrapassado pela evolução continua a que nos 
obriga a conquista do conhecimento. Nesta renovação constante, as verdades ou os conhecimentos 
vão-se alterando à medida que se originam novas concepções. Perante este ciclo vicioso, que  alimenta 
a máquina científica, impõe-se o desafio de representar conhecimentos aparentemente estáveis 
mas potencialmente voláteis. Na tentativa de contornar esta realidade, a ciência procura basear as 
suas imagens em regras e sistemas de prefiguração que eliminem ao máximo o erro e a volati-
lidade intrínseca à representação visual. Neste contexto, salienta-se o aparecimento da Geometria 
Descritiva e da perspectiva na criação de sistemas abertos cujas normas poderão ser aplicadas 
consoante a necessidade representativa. Dependendo do que se procura representar adequam-se as 
valências entre as diferentes capacidades de resposta. Enquanto a Geometria é facilmente associada 
ao pensamento abstracto, a perspectiva é utilizada na representação do espaço. 

Não obstante a criação destes sistemas se aproxime da dinâmica científica, baseada numa prática 
sistemática, ambos compreendem uma décalage entre o pensamento e concretização, objecto e repre-
sentação. Esta interpretação é notória quando se atenta ao uso da perspectiva como mecanismo de 
descodificação visual da realidade. Remontando ao seu aparecimento, esta surge na antiguidade grega 
como uma estratégia cenográfica apta a retratar de forma ilusória a noção de profundidade em palco. 
A ideia de ilusão ficaria para sempre associada à sua formalização sendo notória quando R. Fréart da 
Chambery (1606 – 1676), entre outros, afirma que a representação da realidade não passa um conjunto 
de ajustes entre o olhar e o raciocínio, o objecto e o modo como este deverá ser representado. 

Antes de empunhar o lápis ou o papel, ele (o pintor) deve ajustar os seus olhos ao raciocínio 
segundo os princípios da arte que ensina como ver as coisas, não só como se vêem, mas 
também como devem ser representadas. Porque às vezes seria um grave erro pintar 
exactamente  como os olhos vêem, por mais paradoxal que isto possa parecer.

        Cit. por Manfredo Massironi, 1982, p. 20

115  Pauwels, Luc – Op. Cit. p.8
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Perante a constante adequação, entre percepção e representação, a perspectiva, inicialmente ligada às 
artes, aproximava-se gradualmente do conhecimento. Contribuindo para esta associação, Galileu Galiei 
debruçava-se, no final do século XVI, sobre a sua aplicação prática como meio de ponderar cientifica-
mente os dados das suas observações. Impulsionava-se deste modo o uso da perspectiva no contexto 
das ciências, fazendo a ponte entre a concepção pictórica e o pensamento matemático. Como resultado 
desta amalgama, os tratados da perspectiva passam a incluir a teoria da óptima geométrica, conver-
tendo-a numa disciplina científica. Seria na presença destas alterações que os cientistas justificavam a 
sua importância enquanto ferramenta capaz de avivar a razão e suavizar o entendimento.116 

Afinado pelas leis da geometria e da matemática, este modelo de representação estendia-se às diferentes 
áreas científicas redefinindo o papel do desenho enquanto ferramenta útil no reconhecimento da reali-
dade. Pedro Ambrósio Onderiz, tradutor da obra “La perspectiva y especularia de Euclides” reflectia sobre as 
suas valências, salientado o papel que esta desempenhava perante a ciência, dizendo: 

Es también provechosa, porque ella descubrió la materia, número y orden de los cuerpos 
celestes. Los milagros del iris, el movimiento, lugar y número de los elementos. De ella como 
muy necesaria se aprovecha el físico, con ella escudriña sus secretos el astrónomo, de ella se 
ayuda el geógrafo, para describir la tierra con la forma plana que quiere.

Cit. por Manuel Vélez Cea, 2001, p. 111

Movido por estas alterações, o desenho alcançava uma nova dimensão e aproximava-se da siste-
matização científica, provando com a perspectiva a possibilidade de uma execução gráfica rigorosa 
e objectiva. Os traços outrora desprovidos de ordem no suporte, podem agora reger-se por normas 
específicas, que permitem revelar com clareza o objecto representado. O método torna-se crucial no 
envolvimento com a ciência, uma vez que este permite a interligação de duas dinâmicas distintas 
– desenho e conhecimento, conferindo uma metodologia adequada à exploração imagética. Com base 
nesta premissa o desenho passa a fazer parte da actividade do cientista, servindo de ponto de partida 
e/ou chegada para o reconhecimento, aprendizagem e visualização dos seus objectos de estudo. 

Michael Lynch considera que a presença da representação visual, no campo da ciência, não se resume 
ao exercício da função ilustrativa, associada à escrita científica. Esta poderá ser preponderante para 
a compreensão e análise de determinadas matérias.117 Como exemplo evidenciam-se as investigações 
centradas no estudo de espécimes, cuja abordagem inicial se cinge à visualização microscópica. 
O manuseamento destes dispositivos permite o contacto inicial com a matéria imperceptível a olho 
nu. Diante do microscópio, o cientista pode observar, fotografar e desenhar, o que através da lente se 
perfila, tornando visível a estrutura compositiva da amostra. A aparição da imagem, e o seu conse-
quente registo, torna-se crucial para o arranque da pesquisa. Assiste-se então ao escrutínio das hipó-
teses, muitas vezes formuladas entre a rigidez da imagem microscópica e a elasticidade do desenho. 
Perante esta oscilação fortuita, é curioso perceber que muito embora a tecnologia permita explorar 
imagens fotográficas de alta definição, o desenho continua a acompanhar a prática científica. A sua 
utilização é uma constante, mesmo quando a fotografia parece alcançar o seu expoente máximo em 
termos de eficácia e superação tecnológica. 

Um dos inúmeros exemplos que poderá servir de mote para a problematização do confronto entre a 
fotografia e o desenho, reside em estudos sobre a análise celular. Na sua prática laboratorial, os espe-
cialistas na área da biologia, assinalam a importância da representação durante o processo de pesquisa. 
Desde da imagem microscópica, passando pela ilustração, até à organização de dados em tabelas e 
gráficos, o desenho impõe-se como uma ferramenta útil para o cientista. 

116  Cea, Manuel Velez – El dibujo del fin de milenio. Espanha: Monográfica, Universidad de Granada, 2001.

117  Pauwels, Luc – Op. Cit., p. 195
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(...) we encourage biology instructors of students ages K–16 and beyond to explicitly 
train students not only to interpret visual information in textbooks, journal articles, slide 
presentations, websites, and classroom whiteboards, but also to create drawings, for two 
reasons: 1) drawing is a powerful tool for thinking and communicating, regardless of the 
discipline (e.g., Roam, 2008 ); and 2) drawing is a process skill that is integral to the practice 
of science, used in the generation of hypotheses, the design of experiments, the visualization 
and interpretation of data, and the communication of results.

Kim Quillin e Stephen Thomas, 2015

Ao contrário da fotografia o desenho permite questionar e experimentar, aliando os seus elementos 
construtivos – ponto, linha e mancha, ao pensamento. Enquanto a fotografia se apresenta como uma 
imagem fixa no tempo e no espaço, o desenho pode enquadrar num só suporte vários ângulos do 
mesmo fenómeno ou objecto, evidenciando o que se procura comunicar na imagem. Muito embora se 
consigam identificar características distintas e objectivos dissonantes entre as valências do desenho 
e da fotografia, compreende-se que ambas as representações se podem tornar complementares no 
entendimento da realidade. Quando na figura 48 se representa uma célula a partir de uma fotografia 
(captada por um microscópio electrónico) e de um desenho, compreende-se que a leitura e o conhe-
cimento desta unidade estrutural se torna mais consistente na presença de ambas as tecnologias. No 
intervalo que as separa salvaguardam-se os limites e as fragilidades presentes na individualidade de 
cada imagem. Enquanto a primeira corresponde a um registo hermético, onde a destrinça entre forma e 
fundo se perde na complexidade estrutural da imagem, a segunda evidencia o contorno e a composição 
da célula, identificando os elementos preponderantes para o avanço da pesquisa, neste caso especi-
fico, dedicada ao complexo de Golgi (assinalado a verde). Não obstante se evidencie a supremacia do 
desenho, baseado na lógica representativa entre o enfatismo e a exclusão, a fotografia poderá ser consi-
derada uma referência chave na abordagem preliminar da célula e, consequentemente na criação e 
aperfeiçoamento de novas representações. 

Independentemente das lacunas intrínsecas a cada sistema de representação, o desenho e a foto-
grafia desempenham, em alguns casos, funções complementares na tradução gráfica de determinados 
objectos de estudo. A sua interligação poderá fazer parte da dinâmica científica e da forma como se 
interpretam e geram novos conhecimentos. Nesta gestão de saberes a representação poderá servir de 
catalizador no desenvolvimento da pesquisa, produzindo imagens que reflectem a realidade científica. 
Diante deste desta ferramenta não se procura a verdade nas imagens mas sim a verdade dos saberes 
que se vão consolidando nos intervalos entre a representação e o discurso, entre a imagem e a teoria. 
É neste espaço que se procura alcançar o conhecimento científico, no encontro dos organismos que 
fazem parte da evolução. 

FIGURA 48

Complexo Golgi

fotografia e desenho
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2.3.1  REGRAS E ESPECIFICIDADES

O método cientifico compreende, em primeiro lugar, o exercício da observação como ponto de partida 
para a identificação do problema. Observar de forma sistemática e controlada, permite identificar o 
objecto ou fenómeno, que estará na base da metodologia subjacente à sua análise. Um vez desencadeado 
o processo de investigação, o cientista procura questionar, teorizar, testar e analisar a problemática 
enunciada, para depois poder concluir e comunicar os seus resultados. Nesta cadeia de procedimentos 
o desenho pode ser utilizado em qualquer etapa, privilegiando a conquista de novos dados, o entendi-
mento e a comunicação das matérias tratadas. Dependendo do objecto de estudo, este poderá adequar-
se às necessidades da investigação, variando em termos de aplicação e formalização. 

Na adequação do desenho à ciência, Massironi define as características básicas do desenho científico/
taxonómico a partir de quatro parâmetros: o uso do plano frontal, a presença do sinal variado nas suas 
três declinações, a abolição do fundo visto como um elemento de perturbação e a rigidez fixa do ponto 
de vista.118 Partindo desta grelha normativa o desenho científico alcança um grau de especificidade 
representativa que procura eliminar toda e qualquer ambiguidade inerente ao sujeito da taxonomia. 
Os desenhos propostos por Charles Darwin (1809 – 1882), na obra The different Forms of flowers (1877) 
obedecem a estas normas, representando no plano frontal duas figurações da prímula – Primula veris, 
uma planta nativa da América do Norte. Por intermédio de um corte longitudinal, identificam-se os 
respectivos sistemas reprodutores, diferenciados apenas pelo comprimento do estilete, identificado na 
legenda como “long-styled form” e “short-styled form”.  

Inicialmente, Darwin considerava que a terminologia “long-styled form” preconizava o sexo feminino, 
assegurando a produção das sementes, enquanto que “short-styled form”, identificada como sendo do 
sexo masculino, assegurava a produção do pólen. O reconhecimento desta complementaridade asse-
gurava o processo de reprodução, no entanto concluiu-se que ambos os tipos produziam sementes. 
Através de uma serie de experiencias Darwin descobriu que as prímulas de estilete curto só pode-
riam ser fecundadas pelas de estilete longo, compreendendo que a fertilização de plantas do mesmo 
género era pouco produtiva. 

At first, Darwin though that the long-styled plants were female and produced seeds, while the 
shot-styled specimens were male and produce pollen. However, he quickly learned that both 
types produce seeds. In a series of experiments Darwin found that the short-styled flowers, 
through cross fertelization (“legitimate union”). Self-fertilization (“illegitimate union”) 
resulted in fewer and smaller flowers. 

Harry Robin, 1993, p. 61

A descoberta de Darwin evidencia-se na figura 49, não só pelo modo como se apresentam as figuras, 
fixas no plano frontal, mas também pela própria estrutura linear do desenho que permite criar uma 
representação esquemática, através da qual se procura transmitir a informação de um modo claro e 
objectivo. As noções de luz e  volume resultam na criação de tramas cuja incidência reside na segunda 
metade da figura, localizada no seu lado direito. Obedecendo às normas de iluminação, o foco de luz 
encontra-se localizado à esquerda da imagem, iluminando os traços que lhe são mais próximos e escu-
recendo os volumes que se precedem. 

A ausência de fundo permite focar a atenção do fruidor no objecto representado, eliminando por 
completo elementos supérfluos à compreensão do desenho. No suporte apenas se evidencia o que se 
pretende comunicar. Esta noção é reforçada quando se observa uma segunda representação da Primula 
Veris, encontrada na obra de Otto Wilhelm Thomé (1840–1925) – Flora von Deutschland Österreich und der 
Schweiz, desta vez desenhada a cores. Ao percorrer o desenho compreende-se que este se aproxima da 

118  Massironi, Manfredo – Op. Cit., p. 61
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concepção criada por Darwin, na medida em que ambas procuram identificar o sistema reprodutor 
localizado no interior da flor. A diferença entre registos reside no tipo de grafismo mas acima de tudo na 
informação que se procura salientar na representação. Enquanto as primeiras se centram na revelação 
e esquematização da prática reprodutiva, a segunda é exaustiva em termos de dissecação gráfica. 
A fragmentação da planta, centrada na análise da flor, permite a apreensão minuciosa do sistema 
reprodutor e a relação que este mantém com o todo. 

Ao observar a figura 50 verifica-se que a sua composição se assemelha à de um desenho de instrução. 
Os componentes numerados de um a dez permitem guiar o observador na leitura e compreensão da 
imagem. Partindo do geral para o particular, destaca-se no centro da figura o desenho da prímula, assi-
nalada com a letra A. Ao seu redor encontram-se os elementos que compõe o sistema reprodutor, iden-
tificando em primeiro lugar o seu contentor – a flor, localizada no canto inferior direito (1) e terminando 
na presença da semente (10), na qual se encerra o ciclo do desenho. Salienta-se ainda que a disposição 
destes fragmentos obedece a uma ordem especifica. Enquanto a decomposição da flor se localiza na 
parte superior do desenho, perto da representação central da planta, a semente encontra-se ao lado 
das raízes, fazendo uma alusão à sua germinação. Esta organização acomoda no suporte a informação 
recolhida, promovendo uma leitura gradual da imagem. E se por um lado a ordem tende a facilitar a 
compreensão de uma composição visual, o mesmo pode não acontecer quando se observa a complexi-
dade estrutural de um desenho técnico. 

Macoto Murayama é um artista japonês, cuja obra incide na representação exaustiva de vários tipos de 
plantas, escrutinadas a partir do desenho técnico. O seu trabalho, muito embora se distancie da prática 
científica, é extremamente meticuloso em termos de preparação. Antes de se dedicar ao registo norma-
lizado, Murayama procede como um cientista na análise da espécie vegetal. Com o auxílio de um bisturi, 
disseca os diferentes componentes da planta e coloca-os sob o olhar microscópico, com o objectivo de 
compreender a sua morfologia. Neste exercício de observação o artista reflecte sobre a composição das 
formas orgânicas, verificando que a sua ampliação lhes confere uma dimensão mecânica.

FIGURA 49

Primula Veris
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When I looked closer into a plant that I thought was organic, I found in its form and inner 
structure hidden mechanical and inorganic elements.

Cit. por Megan Gambino, 2013

À medida que se vai sedimentando o conhecimento sobre a anatomia da flor, esboçam-se os primeiros 
desenhos, acompanhados de registos fotográficos, anotações e um conjunto de mensurações colhidas 
directamente da espécie. A reunião desta informação serve de base para a criação do desenho técnico, 
desenvolvido a partir de um software de produção de imagens em 3D. Com este dispositivo, o artista 
cria um modelo virtual do referente, construído numa sucessão de camadas correspondentes aos seus 
elementos morfológicos. Uma vez concluído o trabalho de modelação, a representação é impressa em 
dimensões que ultrapassam a escala do objecto, facilitando uma leitura pormenorizada.

Na presença da imagem, marcada pelas normas do desenho técnico, contempla-se a estrutura complexa 
da ervilha de cheiro – Lathyrus Odoratus (figura 51). A precisão e a transparência das tramas revela não 
só o rigor implícito no desenho, mas também o ideal ambicioso e utópico da ciência na conquista da 
plenitude visual. 

FIGURA 50

Otto Wilhelm Thomé

Primula Veris

1885
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The transparency of this work refers not only to the lucid petals of a flower, but to 
the ambitious, romantic and utopian struggle of science to see and present the world as 
transparent (completely seen, entirely grasped) object.

Megan Gambino, 2013 

O mundo visto como um objecto transparente constitui-se deste modo como o mote para a análise do 
desenho técnico nos domínios da ciência. Para que se torne clara a sua aplicação prática, salienta-se em 
primeiro lugar a origem deste tipo de grafismo.

Inicialmente ligado à produção industrial, com enfoque particular nas áreas da Engenharia, Arquitectura 
e do Design, o desenho técnico insurge-se como um suporte essencial na preparação e criação de projectos 
que pressupõem o desenvolvimento de algo novo. Enquanto ferramenta projectual este torna-se útil na 
sua vertente comunicativa, materializando-se na passagem da concepção à execução. Nesta ação inter-
mediária, o desenho técnico serve de ponte entre a formalização de uma ideia e a sua concretização, 
criando neste processo uma imagem de caráter instrutivo para o desenvolvimento de um produto. 

Assente no pensamento matemático, o desenho técnico opera segundo normas específicas baseadas 
na noção de medida. É a partir da análise quantitativa de um objecto que se estabelece o princípio da 
sua produção gráfica.  Não obstante este considere a inclusão de alguns aspectos qualitativos, apresen-
tados através de sinais codificados, o produto desta ação constitui-se na representação abstracta das 
formas. Esta característica revê-se no uso convencionado das projecções ortogonais, axonometrias e da 
perspectiva cavaleira, que mantêm inalteradas as relações de medida entre o objecto e o desenho.”119 

Comparativamente com o modelo apresentado por Massironi, este grafismo assume algumas caracte-
rísticas do desenho taxonómico/científico. Mantêm-se a ausência do plano de fundo e a rigidez fixa do 
olhar, sendo que a principal diferença entre ambos reside na presença do rigor. Enquanto o desenho 
taxonómico se produz na ausência de uma estrutura normativa calculada, o desenho técnico baseia-
se na aplicação da geometria adaptada à criação de uma imagem rigorosa e universal. Partindo deste 
principio, desenvolve-se uma linguagem visual própria, baseada em símbolos, unidades de medida, 
sistemas de notação e representação geométrica, com o objectivo de tornar o desenho inequívoco. 
Estas convenções para além de eliminarem qualquer tipo de ambiguidade representativa, cons-
tituem-se como um meio de comunicação universal. 

Os princípios da representação em Desenho técnico tendem cada vez mais a uniformizar-se 
nos vários países, criando-se assim uma verdadeira linguagem internacional. 

Luís Veiga da Cunha, 1991, p. 3

De caráter objectivo e ecuménico, este tipo de representação visual procura comunicar dados de um 
determinado objecto com precisão. Daí a necessidade de se criarem normas e as estratégias convencio-
nadas, com o intuito de promover uma leitura correcta do referente, independentemente da pessoa que 
realize ou observe o registo gráfico.120 Na presença da normalização, o desenho técnico acaba por se 
entrosar na comunidade científica, aproximando-se de áreas como a Biologia, Geologia e Arqueologia, 
salientando ainda a sua presença no trabalho dos peritos forenses, cuja utilização será explorada no 
capítulo seguinte.

119  Lima, Luís Carlos Fortunato – O desenho como substituto do objecto : descrição científica nas imagens do desenho de mate-

riais arqueológicos. Porto : Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 2007. Tese de Mestrado, p. 62

120  Lima, Luís Carlos Fortunato – Op. Cit., p. 63
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FIGURA 51
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2.3.2 VERACIDADE E VALIDADE

Quando dizemos que uma imagem parece verdade estamos de algum modo a evidenciar 
aspectos (pelo menos visuais) muito convincentes do referente real, ao mesmo tempo que nos 
apercebemos que existe uma afiguração dessa realidade.

Jorge Marques, 2006, p. 23

Porque o que parece não é, existe a consciência de que a representação se reconhece na presença 
inquestionável da ilusão e do modo como se concebe a realidade em constante mutação. Deste modo, 
o desenho assume-se como uma tentativa de representar aquilo que se vê, compreendendo que esta 
ação se pode estender à procura inglória da verdade na representação. Uma verdade ilusória que não 
subsiste no grau de similitude mediado entre um objecto e a imagem mas que poderá encontrar-se no 
modo como se representam determinadas realidades.

E. H. Gombrich, reflecte sobre esta problemática quando considera que “em ultima instância o que deter-
mina o grau de verdade da representação, tem muito mais que ver com a experiência e condições culturais do sujeito 
do que com as convenções do modelo perceptivo da imagem.”121 Neste caso os sistemas de representação são 
apenas o ponto de partida para o desenho, sendo este estruturado a partir de escolhas que se vão 
fazendo ao longo da sua formalização. 

Para exemplificar este fenómeno, Gombrich chama a atenção 
para uma serie de representações que demonstram o modo como 
o contexto cultural pode influenciar, não só a produção técnica do 
desenho, mas também a informação que nele se deposita. A repre-
sentação do leão de Villard Honnecourt, cuja legenda enfatiza o facto 
desta ter sido realizada a partir de uma observação ao natural – “Et 
save bien qu’il fu contrefais al vif” – inaugura o problema quando revela a 
distorção presente entre a realidade e o desenho. A imagem do mamí-
fero (figura 52), retratada a partir de um registo esquemático, revela 
os constrangimentos ideológicos, e consequentemente, tecnológicos 
que marcaram a produção imagética na Idade Média. Em contra-
ponto, o período Renascentista promovia a evolução das mentali-
dades quando se propôs a explorar os conhecimentos inerentes ao 
homem e às estruturas naturais que o rodeavam. Contudo, apesar de 
se verificar um desenvolvimento significativo dos sistemas de repre-
sentação (úteis na aproximação do traço à realidade observada), o 
desenho da natureza construía-se a partir de uma serie de incoerên-
cias que se iam propagando no tempo.  

Leonardo da Vinci cometeu enganos nos seus desenhos de 
anatomia quando desenhou “características do coração humano, 
as quais ele imaginava a partir da leitura de Galeno, mas que não 
poderia ter visto”122. Do mesmo modo, a gravura de Hendrik 
Goltzius (1558 - 1617), também revela algumas imprecisões
anatómicas quando confunde a barbatana de uma baleia com uma 
orelha. Um século depois o erro repete-se numa xilogravura alemã

121 Marques, Jorge Silva – As imagens do desenho: percepção espacial e representação. Porto: Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto, 2006., p.25

122 Gombrich, E. H. – Arte e ilusão : um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo : Livraria Martins Fontes 

Editora, 1986, p. 73

FIGURA 52
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cujo o título Ritrato qui dal naturale appunto não corresponde à observação directa do animal mas sim à cópia 
do desenho gravado por Goltezius. Segundo Gombrich, esta atitude prende-se com a ideia de que o que nos é 
familiar será sempre o ponto de partida para a representação do desconhecido. Por muito que o desenhador 
se esforce para registar a verdade, as imagens pré-existentes exercem um certo fascínio e domínio sobre a 
execução de novas representações.123 O contágio entre imagens torna-se por vezes incontornável no entanto, 
a veracidade da representação não se cinge ao grau de semelhança criado com a realidade. Este vinculo perde-
se a partir do momento que a representação assume a sua autonomia perante o referente. Assim como a reali-
dade não poderá ser equiparada às suas representações, o verdadeiro e o falso não dizem respeito à imagem.

O dilema verdadeiro-falso não diz respeito à imagem, porque o “falso” não pode ser 
representado. A condição de falso só pode residir num ligação posta do exterior entre uma 
imagem e uma asserção verbal que lhe diz respeito. 

Manfredo Massironi, 1982, p. 109

Nesta relação de descontinuidade não se procura escrutinar a verdade na capacidade mimética das 
imagens mas a sua validade perante a ciência. Na tentativa de compreender o que poderá legitimar a 
representação no contexto científico analisam-se uma serie de figurações sobre o globo ocular (figura 53 
a 56). Perante a diversidade de registos compreende-se que apesar do conjunto se basear na análise do 
órgão responsável pela visão, cada uma das imagens procura focar ideias e conceitos distintos. Enquanto 
a figura 53 analisa a anatomia do olho humano, a figura 54 ilustra o desalinhamento dos eixos visuais, 
evidenciando a presença de vários tipos de estrabismo. Paralelamente a figura 55 revela as similitudes 
encontradas na forma como se captam imagens através da visão e da câmara escura e a figura 56 traduz-
se numa classificação da íris através da sua pigmentação. Baseadas em pressupostos diferentes, e que 
ao mesmo tempo convergem para o conhecimento do globo ocular, todas se tornam válidas dentro do 
contexto em que se inserem. A validade poderá ser então determinada pela estrutura que sustenta a 
própria imagem. Uma rede a partir da qual se define a sua estratégia de construção, adequando o que se 
procura comunicar ou ilustrar, com o modo como esta deverá ser graficamente representada. 

A validade inerente à representação reside na formulação da rede teórica, sustentada pela ciência, 
que deposita na criação da imagem a possibilidade de espelhar e comunicar o conhecimento que se 
gera num determinado período de tempo. Assim como Gombrich associa a verdade da representação 
ao contexto cultural, a validade da imagem encontra-se vinculada à área em que esta se insere. É a 
partir deste enquadramento que se procura enfatizar a importância dos conteúdos e da informação 
que impulsiona a construção da representação. Mais importante do que reflectir sobre a reprodução 
gráfica de um fenómeno, observado de acordo com o seu enquadramento físico e histórico, é reco-
nhecer a importância de se expressarem ideias que não estão agregadas a qualquer tipo de referente 
material. Neste sentido a utilidade da representação que se aproxima do universo científico não se 
cinge à descrição ou à replicação da realidade, mas sim à possibilidade de transformar a informação 
num produto mais acessível. 

O reconhecimento desta capacidade valida a autenticidade das imagens que procuram relevar, explicar 
e facilitar o acesso a determinados fenómenos da natureza desvinculando-se da mimesis que assiste à 
sua reprodução. Esta particularidade conduz à desmultiplicação das imagens que são utilizadas neste 
contexto e cuja validade se poderá manifestar no enquadramento que a projecta, nos desígnios que 
conduziram à sua formulação e na função que esta desempenha perante o observador. 

Não obstante se reconheça a importância destes factores, a validade poderá ser amplamente questio-
nada consoante as premissas e a informação que sustentam a investigação. Partindo de um patamar 
frágil e controverso, o valor das imagens poderá ser contestado, abrindo um precedente para se analisar 
a volatilidade e perniciosidade intrínseca à divulgação de determinadas descobertas científicas. 

123  Gombrich, E. H. – Op. Cit., p. 69
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2.3.3  DESVIO E VOLATILIDADE 

Séculos antes do aparecimento da imprensa, a reprodução de textos e desenhos por parte dos copistas 
era a única forma de assegurar a difusão do conhecimento. Os manuscritos detinham a capacidade 
propagar a informação contudo, as ilustrações neles contidas afastavam-se por vezes da realidade 
retratada. Plínio o Velho defendia que “a diversidade de copistas, e os seus comparativos graus de habilidade, 
aumentam consideravelmente os riscos de se perder a semelhança com os originais”.124 A sucessão de cópias 
conduzia ao desvio entre o referente e o desenho, uma vez que “as ilustrações são propensas ao engano, 
especialmente quando é necessário um grande número de tintas para imitar a natureza”125. Tal facto levava o 
naturalista a encorajar os autores a descrever a natureza por via da palavra. Atitude levada a cabo 
pelo próprio na criação da obra História Naturalis, um compêndio sem imagens. Seguindo a mesma 
linha de pensamento, Gombrich sublinha a dificuldade do artista na tradução pictórica da natureza. 
Segundo o autor “o artista não pode transcrever o que vê. Pode apenas traduzi-lo para os termos do meio que 
utiliza. Também ele tem as mãos atadas pela gama de tons que seu veiculo lhe pode dar.”126 

Transpondo esta ideia para o campo do desenho científico compreende-se que, não obstante se iden-
tifiquem as limitações técnicas e operativas do desenhador intrínsecas aos meios de representação, 
estas poderão ser manipuladas com o intuito de criar uma imagem desviante e distorcida da realidade. 
A partir desta concepção analisa-se a problemática do desvio e da volatilidade no desenho científico, 
compreendendo de que modo é que a manipulação da imagem poderá contribuir para o enriquecimento 
e a legitimação de teorias insustentáveis. 

Tomando por base os grafismos sobre o desenvolvimento embrionário de Ernst Heackel (1834 – 1919), 
questiona-se o seu envolvimento numa acusação de fraude com vista a compreender o que poderá 
despoletar a criação de uma imagem potencialmente dolosa. Antes de se focar a controvérsia gerada 
em torno destes desenhos salienta-se o contexto científico que os sustenta. Será a partir desta estru-
tura que se procura articular a ligação entre a teoria e a representação no desenvolvimento de uma 
imagem influente para a comunidade científica. 

Em meados do século XIX Charles Darwin enuncia a teoria da evolução na obra On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection (1859). As premissas apresentadas neste documento baseavam-se na teoria da 
selecção natural que resultava da luta competitiva pela sobrevivência. Baseado neste principio Darwin 
defendia que, “num ambiente hostil, qualquer organismo dotado da mais ínfima vantagem se desenvolveria 
melhor; ao longo dos éones estabelecidos por Lyell, as características benéficas seriam passadas através das gerações, 
acabando por resultar numa nova espécie, mais adaptada – e equipada – para se ajustar ao seu ambiente”.127 
Apesar desta teoria ter gerado alguma polémica, causada em parte pela ruptura com a crença religiosa 
de que Deus seria o criador de todas as coisas, os defensores de Darwin espalhavam-se por toda a 
Europa. Entre eles, Ernst Haeckel destaca-se como um forte seguidor e impulsionador da teoria evolu-
cionista na Alemanha, com especial destaque no estudo da embriologia. 

A aproximação de Haeckel à anatomia do desenvolvimento, prendia-se com a necessidade de compreender 
o que estaria por trás do processo de formação biológica de um ser vivo. Como ponto de partida para esta 
análise, o microscópio surge como uma ferramenta indispensável à observação celular. A sua utilização 
permitia comparar as estruturas internas de plantas e animais concluindo que apesar do seu aspecto 
variar consideravelmente, as células eram essenciais à vida.128 Partindo deste principio a teoria celular 

124  Cadôr, Amir Brito – Apropriação e plágio em livros de artista [Em linha] Revista Valize, Porto Alegre, 2014 [Consult. 9 Out. 

2015]. Disponível em WWW: http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaValise/article/view/45412, p. 18

125  Cadôr, Amir Brito – Op. Cit., p.18

126  Gombrich, E. H. – Op. Cit., p. 36

127  Fara Patrícia – Op. Cit., p. 250

128  Idem, p. 274
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definia-se a partir de uma descrição geral, que ainda hoje se mantém: “todas as células têm um núcleo, 
que contem cromossomas e está suspenso no interior de um citoplasma gelatinoso.”129 Esta descoberta marcava 
uma evolução considerável para embriologia, no entanto as transformações celulares que conduziam 
ao desenvolvimento do embrião permaneciam em suspenso.  

Determinado a estudar o desenvolvimento dos embriões, e por conseguinte a evolução das espé-
cies, Haeckel aliou o conhecimento celular a um conjunto de crenças alemãs, defendidas pelos 
Naturphilosophen, (filósofos naturais). Segundo os seus ideais existiria “uma espécie de força impulsio-
nadora que dava rumo à vida – uma direcção pré-estabelecida, que progrediria de organismos mais simples e 
inferiores para organismos tendencialmente mais complexos e superiores.”130 Baseando-se nesta premissa, 
Haeckel enuncia a teoria da recapitulação, reformulando a ideia de evolução proposta por Darwin, 
com base na máxima de que a ontogenia é a recapitulação da filogenia. Isto é, o desenvolvimento de 
um indivíduo (ontogenia) recapitula as etapas evolutivas da sua espécie (filogenia); deste modo, se 
um macaco estiver incluído nos ancestrais evolutivos do ser humano, o embrião irá adquirir traços 
desse antecessor ao longo do seu desenvolvimento no útero.  

Dada a complexidade presente na teoria da recapitulação, Haeckel compreendeu que o desenho 
evidenciava de forma clara a noção de um desenvolvimento partilhado entre espécies. Na figura 57 
apresenta-se um quadro visual, dividido em oito colunas, que comparam a fisionomia de oito animais, 
em três fases distintas do seu desenvolvimento uterino. Da esquerda para a direita vão-se identificando 
as diferentes espécies, compreendidas entre o peixe (representado na primeira coluna) e o ser humano 
(representado na ultima coluna). 

Ao observar os diferentes estágios do desenvolvimento verifica-se que as semelhanças entre os embriões 
se focam numa fase inicial e que se vão diluindo ao longo do seu crescimento. A partir deste esquema 
Haeckel procurava demonstrar que os vertebrados partilhavam um padrão evolutivo, e que em alguns 
casos os embriões poderiam adquirir características de níveis anteriores ao seu desenvolvimento. 

129  Fara Patrícia – Op. Cit., 274

130  Idem, p. 276
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Por exemplo, o feto humano ainda não desenvolvido – no canto superior direito – tem algumas 
características que se assemelham às fendas branquiais e às barbatanas, pertencentes à 
forma mais amadurecida do seu antepassado aquático ilustrado no canto inferior esquerdo.

Patrícia Fara, 2012, p. 276

Ao ilustrar a sua teoria, Haeckel demonstrava uma retórica altamente persuasiva que aproximava o 
observador à complexidade dos conteúdos enunciados. Através do desenho era possível compreender 
os objectos de estudo da embriologia – invisíveis a olho nu e ilegíveis sem o auxilio da imagem. 
A presença da representação era incontornável e ao mesmo tempo essencial na aprendizagem de toda e 
qualquer matéria relacionada com a realidade microscópica. Esta tornava-se preponderante no ensino 
e na prática da observação. 

(…) Embryology was considered to depend on illustration to an unusual degree because its 
objects were tiny and complex, as well as unfamiliar. Together with wax models, drawings 
and drawing were supposed to teach students to see. 

Nick Hopwood, 2006, p. 265

A capacidade de espelhar no desenho o resultado da investigação teórica tornava-se crucial para a soli-
dificação e comunicação de novos dados científicos no entanto, a exposição destas imagens revelou-se 
fraudulenta. As ilustrações criadas por Haeckel e reproduzidas em litografia por J. G. Bach não se asseme-
lhavam à realidade observada ao microscópio. A diferença entre os referentes e a representação eviden-
ciava uma seria de manipulação operadas no desenho em prol do reconhecimento cientifico sobre a 
teoria da recapitulação. Os grafismos constituíam-se desta forma como uma prova forjada, uma falácia 
que colocava em causa toda a investigação subjacente. 

Em sua defesa Haeckel argumentava que as ilustrações tinham por base imagens anteriormente reve-
ladas por outros autores e que acima de tudo procuravam identificar o tipo de embrião relacionado com 
a espécie e não a representação escrupulosa da realidade. 

Haeckel explained that the forms of the human and dog embryos “are completely exact, partly 
copied from nature, partly assembled from all illustrations of these early stages that have 
hitherto become known.” He synthesise his views of specimens in Jena and published pictures 
in order to represent types. 

Nick Hopwood, 2006, p. 272

Esta postura aplicada à representação era bastante comum na época do Romantismo, como foi ante-
riormente sublinhado no subcapítulo que enquadra o estudo do desenho aplicado à Botânica. Contudo, 
o que o autor considerava plausível no que respeita a simplificação das formas originais e a acentuação 
das suas características particulares, foi considerado fraude pelos seus críticos. A manipulação do 
desenho e consequente desvio na representação das formas originais do embrião contribuiu para a 
construção de uma visão conveniente à concepção defendida pela teoria da recapitulação. Haeckel 
“acreditava que para além da investigação, a ciência implicava persuasão, pelo que queria apresentar as suas provas 
da forma mais vantajosa.”131 Partindo desta premissa o desenho apresenta-se como uma ferramenta 
maleável, apta a representar o que se pretende comunicar, independentemente do grau de verosimi-
lhança estabelecido entre o objecto e a realidade, destacando-se o seu caráter persuasivo como a única 
forma de aproximação gráfica e visualização dos embriões.  

Não obstante se associe o desenho dos embriões a questões delicadas no que respeita a legitimação do 
desenho no campo da ciência, estas ilustrações poderão servir de exemplo para compreender de que 
modo é que a manipulação implícita na criação de algumas imagens científicas poderá funcionar a 

131  Fara Patrícia – Op. Cit., p. 276
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favor ou contra a evolução da ciência. Enquanto as ideias de Heackel se tornaram bastante influentes, 
pela Europa e além fronteiras, os diagramas persistiram para além da sua desacreditação numa serie 
de manuais que procuravam reforçar argumentos sobre o darwinismo. Esta resiliência revela a peri-
gosidade implícita na construção das imagens que para além de subsistirem independentemente do 
discurso que as gerou, podem de certa forma direccionar e condicionar o rumo de investigações 
futuras. Neste sentido, a legitimidade da imagem científica é um assunto que continua, nos dias de 
hoje, a relevar opiniões controversas nos diversos meios de comunicação. 

Não obstante se considere a existência de opiniões divergentes no que concerne esta matéria, o desa-
parecimento da imagem que representa o estudo de Heackel dos manuais escolares é significativo. 
Esta atitude revela o peso e a importância que as imagens detém na apreensão do conheci-
mento, reconhecendo do mesmo modo a sua influencia na divulgação fraudulenta ou adulterada dos 
conteúdos representados. Ao considerar a célebre máxima – a forma segue a função – proferida pelo 
arquitecto funcionalista Louis Sullivan, compreende-se que o desenho inserido no âmbito das ciências 
deverá respeitar o discurso da investigação.  
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3.  O BERÇO DA ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA 

A trajectória percorrida pelo desenho científico espelha-se na história da ilustração científica. O seu 
desenvolvimento cruza-se com os avanços da ciência, da arte e das técnicas de impressão. É no encontro 
destas três áreas que se formulam os pressupostos de uma representação especializada, associada à 
transmissão e à difusão do conhecimento, na exploração das ciências naturais. 

No princípio desta jornada, o período dos descobrimentos torna-se preponderante para a evolução 
da ilustração científica. A necessidade de descrever, classificar e preservar as descobertas do mundo 
natural permitiu conhecer o desconhecido, conferindo alguma ordem ao aparente caos instituído na 
natureza. No entendimento das estruturas naturais “surge o argumento racionalista que está na base do 
iluminismo do séc. XVII: a observação e a experimentação fundamentadas no exercício da razão, sobrepõe-se à 
crença/superstição e aos dogmas religiosos, ainda que profundamente assentes numa perspectiva utilitarista.”132 
Observar, experimentar e representar estavam intimamente ligados com a vontade de explorar e 
compreender – ver para crer, desenhar para apreender e documentar. 

Paralelamente ao racionalismo renascentista, o advento das técnicas de impressão contribuiu também 
para a disseminação dos conteúdos – escritos ou desenhados, intimamente ligados com a época das 
descobertas. O aparecimento da imprensa desempenhou um papel fundamental para o crescimento da 
ciência. Os manuscritos outrora produzidos pelos escribas podiam ser finalmente executados através 
de processos mecânicos que aumentavam exponencialmente a produção dos livros e consequente-
mente a expansão do conhecimento.  

Imbuída na conquista de novos saberes, a ilustração científica edificou-se com a produção imagética de 
artistas, como Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer que dedicaram o seu tempo à representação da natu-
reza. Surgem neste contexto as primeiras imagens incumbidas de comunicar ciência que acabaram por 
despoletar através do desenho e da gravura o aparecimento de um conhecimento ilustrado.

Ao analisar os desenhos de Leonardo, envoltos num universo de problemas que se vão debatendo na 
folha de papel, é possível detectar os primeiros passos de um discurso visual muito semelhante ao da 
actual ilustração científica. Tal como Leonardo, também Dürer manifestou algum interesse pela repre-
sentação da natureza e dos valores essenciais que dela fazem parte. Uma das obras mais conhecidas no 
seu percurso artístico é desenho do “Rinoceronte” criado em 1515.

A célebre figura do rinoceronte, encomendado por D. Manuel I, destinava-se a presentear o Papa Leão 
X, no entanto a embarcação onde o animal se encontrava afundou-se e, como Dürer não conseguiu 
aceder ao mamífero sabe-se que o seu trabalho foi feito através de estudos de outros artistas apoiados 
em descrições e relatos assinalados na época.

Segundo a descrição de Gaspar Correia, que esteve na Índia após 1512, o rinoceronte era: “um animal doce, 
de corpo baixo, um pouco longo; o couro, os pés e as patas de elefante; a cabeça comprida como a de um porco; os olhos 
próximos do focinho; e sobre o nariz tem um corno grosso e curto, afiado na ponta. Come erva, palha e arroz cozido”.133

Baseando-se em imagens e descrições, provavelmente semelhantes a esta, Dürer procurou representar 
o paquiderme, acedendo à informação que lhe foi disponibilizada. O seu desenho reclamava a identi-
ficação da espécie, muito embora este não correspondesse à anatomia precisa do mamífero mas sim à 

132  Correia, Fernando Jorge; Fernandes, Ana Silva – Desenhar para (Re)conhecer: o papel da ilustração científica nas missões 

científicas do espaço lusófono [Em linha] [s.l.: s.n.] 2013. [Consult. 9 Out. 2015]. Disponível em WWW: https://2012congressomz.

files.wordpress.com/2013/08/t05c01.pdf, p. 3

133  Tirapicos, Luís – O rinoceronte de Dürer [Em linha] [s.l.: s.n.] 2004. [Consult. 26 Out. 2015]. Disponível em WWW: https://

2012congressomz.files.wordpress.com/2013/08/t05c01.pdf
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sua idealização. Como consequência, a disseminação desta gravura acabou por passar a representar um 
rinoceronte real, mesmo quando esta não passava de uma mera interpretação da informação absorvida 
pelo autor. Independentemente da sua validação dos desenhos impressos pelos intrépidos exploradores 
tornaram-se bastiões do reconhecimento naturalista. Narravam uma ação recolectora e compilatória 
que visava a autenticação de novas espécies – a corrida à descrição e à classificação do mundo natural. 

Nesta fase exploratória, orientada pela prática da observação – como forma de conhecer, e pelo exer-
cício da figuração – como meio de demonstrar e certificar, surgem as premissas da ilustração científica. 
A necessidade de se alcançar um conhecimento profundo sobre as estruturas naturais ultrapassava 
as capacidades discursivas e convidava a imagem à ilustração dos assuntos – a imagem passa então 
a ser entendida como um mediador credível e uma síntese analítica do que é visual, um atestado da 
realidade observada.134 E se por um lado a ilustração comprova e esclarece, por outro poderá também 
funcionar como um substituto didáctico do objecto, apto a providenciar um contacto indirecto com a 
realidade estudada. É a partir destas valências que se instituía a prática da ilustração científica relacio-
nada com a comunicação visual de dados e conceitos explorados pela ciência. 

Na criação deste universo Pedro Salgado refere que a ilustração científica “abarca áreas tão diversas 
como a Biologia, Medicina, Arqueologia, Etnografia, Astronomia mas sobretudo, debruça-se sobre os seres vivos, 
explicando visualmente aspectos particulares da sua morfologia, estruturas, organização e relações de diversa 
ordem.”135 Consoante os campos de actuação, a sua formulação varia de acordo com a mensagem que 
se procura comunicar e o público a que se destina – podendo ser mais ou menos complexa em termos 
formais. Independentemente do propósito e das coordenadas definidas para a sua construção, o rigor 
é o elemento chave na criação de qualquer ilustração científica. É na presença deste atributo que se 
adjudica o caráter científico da imagem. Sem ele o desenho poderá ser considerado em termos estéticos 
mas não terá qualquer tipo de valor para a comunidade científica, será certamente inútil em termos de 
informação científica. 

Actualmente a criação destas imagens beneficia da evolução tecnológica ligada ao desenvolvimento 
da fotografia e dos computadores, no entanto a prática do desenho, manual ou digital, continua a ser 
crucial para a comunicação científica. Apesar do advento da fotografia ter revolucionado a forma como 
se captam imagens, permitindo o registo da realidade fugaz, a ilustração científica permite sintetizar, 
descrever e clarificar tudo aquilo que transcende a rigidez do registo fotográfico – aquele que apenas 
circunscreve dentro de um espaço uma série de elementos. Compreende-se então que a ilustração cien-
tífica detém um papel importante na materialização visual do conhecimento científico. Esta noção é 
amplamente explorada pela Astronomia. Apesar das novas tecnologias possibilitarem uma captação de 
imagens em alta definição, através de sondas e telescópios especializados para o efeito, não é possível 
fotografar todas as descobertas levadas a cabo pela Astronomia e materializa-las na forma de uma 
imagem meramente fotográfica. Esta particularidade verifica-se não só na impossibilidade de foto-
grafar ideias ou conceitos abstractos, mas também na dificuldade de registar elementos cuja distância 
inviabiliza a captura da imagem. Mesmo quando a fotografia consegue ultrapassar estes obstáculos, 
alcançando corpos celestes que estão dentro da sua objectiva – como os planetas, existe uma neces-
sidade de recorrer ao desenho para explicar, caso se pretenda, o que na fotografia não se consegue 
clarificar. Uma necessidade de ir mais além e superar a evidência fotográfica, aprofundando formas e 
detalhes até se conseguir transmitir a informação desejada. 

À semelhança da Astronomia, a Física Quântica também se serve da ilustração científica para repre-
sentar os eventos que transcorrem nas camadas atómicas e subatómicas, representadas pelas moléculas, 
átomos, electrões, protões, entre outras partículas. Sem o seu auxílio seria impossível compreender 

134  Correia, Fernando Jorge; Fernandes, Ana Silva – Op. Cit. p. 4

135  Salgado, Pedro – Desenho científico. Margens e Confluências. Guimarães, 2000, nº 13/14.
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e visualizar a complexidade dos fenómenos quânticos. De que outra maneira se poderiam conceber 
conceitos como o de uma partícula – cuja massa compreende uma dimensão mínima, que compõe 
corpos maiores, e onda – cuja propagação da radiação electromagnética é invisível para o ser humano? 

Scientific illustration takes the viewer to the often unobserveble – from molecules and viruses 
to the universe, from depiction of the internal anatomy of asthropods and plants to geologic 
cross section and reconstruction of extinct life forms, from realistic to portrayal.

Elaine R. S. Hodges, 2003, p. 11

Diante destas lacunas a ilustração científica pode ser útil, não só na análise e compreensão do mundo 
visível como também no entendimento das estruturas que lhe são subjacentes. O mesmo ocorre na 
Geologia, na Arqueologia e nas demais ciências que apenas conseguem traduzir os seus conceitos 
e descobertas através de imagens desenhadas. É na presença destas disciplinas que se alimenta a 
união promulgada entre Arte e Ciência com o propósito de disseminar os conteúdos ligados à ciência, 
educando com o auxilio do desenho a comunidade envolvente e o público em geral.

3.1  FOTOGRAFAR, DESENHAR, ILUSTRAR: 

O PERCURSO CONSTRUTIVO DE UMA ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA

A construção de uma ilustração científica implica uma metodologia especifica, na qual se destacam um 
conjunto de procedimentos que suportam o propósito da sua concretização final – comunicar ciência. 
No desenrolar deste percurso, o principio base para a criação da ilustração assenta no conhecimento/
domínio de dois factores preponderantes: a anatomia do objecto de estudo em questão e as regras, 
técnicas e ferramentas do desenho que permitem executar um grafismo rigoroso e adequado à matéria 
que se procura retratar. Será no encontro destas duas valências que se cruza a informação científica 
com as possibilidades da sua representação gráfica. Dentro desta intersecção abre-se o diálogo entre o 
cientista (ou a entidade que comissiona o trabalho) e o ilustrador. É na presença destes dois elementos 
que se definem as directrizes essenciais ao desenvolvimento da ilustração. 

Partindo do contacto entre o sujeito que propõe a execução da ilustração e o ilustrador, cria-se um 
documento no qual se estabelecem as linhas orientadoras para a concretização do desenho. Dividido 
em seis partes: espécimen, ilustração, técnica, publicação, requisitos digitais e prazos, esta ficha infor-
mativa procura registar a informação que define e prepara a estrutura da representação gráfica. 
No descortinar destes parâmetros identifica-se em primeiro lugar o tipo de espécimen, referindo o 
nome científico e a família em que se insere. Uma vez determinada a filiação, torna-se necessário 
enquadrar a sua condição física numa das seguintes categorias: vivo, inteiro, seccionado ou inserido 
numa lâmina de microscópio. Esta referência é importante para se poder definir o modo como este 
deverá ser conservado e manuseado pelo ilustrador. 

Each (specimen) requires special considerations. If a microscope mount in freshly made or 
wet, it should be kept level and protected from dust at all times, Unmounted specimens may 
have to be adjusted for better orientation, and responsibility for that task should be arranged 
before the illustrator accepts the specimen. 

Elaine R. S. Hodges, 2003, p. 4

Depois de elencadas as especificidades do objecto de estudo, destacam-se as coordenadas relativas à 
sua representação. Consideram-se os critérios que definem o que irá ser desenhado – especificando se a 
ilustração pressupõe a representação total ou parcial do espécimen, focada na sua fisionomia externa 
ou interna. Do mesmo modo procura-se ainda precisar o seu posicionamento no suporte, definindo a 
postura a partir da qual se explora a figuração: lateral, ventral e dorsal. 
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No que respeita a técnica determinam-se as ferramentas utilizadas na concretização do desenho – 
manual ou digital, seleccionando a tecnologia (ou mais do que uma, caso seja necessário) que melhor 
se adequa ao tipo de representação pretendida. Concluída a descrição tecnológica, especificam-se ainda 
algumas particularidades relativas à publicação da ilustração e aos requisitos digitais. Estas categorias 
embora façam parte do trabalho do ilustrador acabam por fugir ao âmbito da metodologia implícita na 
criação do desenho.

Após o preenchimento da ficha descritiva, o ilustrador define um plano de trabalho adequado ao objecto 
de estudo mencionado no documento. Segundo Elaine Hodges, a estratégia que é geralmente adoptada 
divide-se em duas etapas: a preparação do trabalho e o processo do desenho.136 A primeira obedece a duas 
normas: à compreensão do espécimen – observar, analisar e fotografar para conhecer, e à definição da 
estrutura formal do desenho – dimensões, composição e layout. A segunda foca-se na parte processual do 
desenho que se inicia na criação dos esboços e termina na formalização da ilustração final.  

Antes de se iniciar o processo desenhativo é importante que o ilustrador compreenda o objecto alvo 
da representação. Durante este processo de reconhecimento a observação directa aliada ao registo 
fotográfico permitem obter uma visualização aprofundada do espécime. Estas valências poderão ser 
complementadas com alguma pesquisa recolhida em livros científicos, análise de outros desenhos e 
um eventual contacto com o referente (tratando-se de um ser vivo) no seu habitat natural. 

To achieve the best results, an illustrator may need to spend hours studying the subject of an 
illustration, consulting literature, examining other drawings and making observations of the 
subject in its natural habitat. 

Elaine R. S. Hodges, 2003, p. 8

Ultrapassando a fase analítica, impõe-se a estruturação formal do desenho, determinando-se as 
dimensões da ilustração consoante o seu posicionamento na publicação a que se destina. Se o desenho 
for inserido num documento impresso em papel A4, este não deverá exceder o formato normalizado. 
Deve-se respeitar a escala que é solicitada uma vez que esta permitirá perceber os limites e a respectiva 
proporção do desenho. Contudo, existe a possibilidade de aumentar proporcionalmente o tamanho do 
grafismo, abrindo a possibilidade de trabalhar detalhes numa escala mais confortável para o ilustrador. 

Making a traditional drawing larger than the final printed size enables the illustrator to 
include more detailed and work ate more comfortable size. When the illustration is reduced 
for printing, any coarseness may disappear and finely detailed illustration should result – if 
the drawing is well-planned and the printer does a good jog. 

Elaine R. S. Hodges, 2003, p. 10

Considerando ainda a estrutura formal do desenho, a composição e o layout deverão organizar-se 
segundo as directivas fornecidas pela entidade que comissiona o trabalho. Será a partir de uma orien-
tação precisa que o ilustrador procurará organizar os diferentes elementos que compõe o desenho, de 
forma a adequar o grafismo ao contexto em que este se insere. Se este for utilizado para acompanhar 
uma publicação científica, os elementos da sua composição deverão corresponder à ordem imposta 
pelo documento. Tomando como exemplo uma imagem composta pela representação anatómica do 
homem e da mulher, o modelo que for referenciado em primeiro lugar no texto deverá localizar-se no 
lado esquerdo da imagem. Este posicionamento permite coordenar a leitura do texto com a leitura do 
desenho – geralmente conduzida de cima para baixo e da esquerda para a direita. 

136 Hodges, Elaine R. S. – The Guild Handbook of Scientific Illustration, second edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003, p. 8
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Terminada a primeira etapa, relativa ao reconhecimento do espécimen e à estruturação da sua repre-
sentação, inicia-se o processo de desenvolvimento da ilustração propriamente dita. Hodges vincula 
este percurso à criação de vários tipos de grafismos: preliminar (“preleminar drawing”), medido (“rough 
drawing”), à escala (“scaled drawing”) e detalhado (“detailed preliminary”), a partir dos quais se vai afinando 
a imagem final.137 

Numa primeira abordagem, executam-se um conjunto de desenhos preliminares com o objectivo de 
explorar a anatomia das formas e conhecer o objecto através do lápis. Goethe defendia que não se podia 
ver objectivamente uma planta antes de a desenhar e por isso é essencial desenhar para observar e, em 
ultima instância, ver melhor – ir além do que o olhar é capaz de alcançar. Aliada à vertente exploratória, 
o desenho preliminar deverá ensaiar numa fase seguinte a composição da ilustração final incluindo um 
registo detalhado do referente. A atenção dada aos pormenores torna-se preponderante caso o espé-
cime sofra qualquer tipo de dano ou desgaste, alterando desta forma a sua conformação inicial. 

Not uncommonly, the final preliminary is a detailed as the finish work. The specimen may be 
lost or broken the final drawing is complete; in the case of living plants, the specimen may 
change in a matter of hours or even minutes because of growth or opening of a bloom. 

Elaine R. S. Hodges, 2003, p. 11

Na eminência de qualquer incidente, o desenho preliminar retém a informação essencial à continui-
dade ao trabalho, independentemente da presença do objecto. Dada a importância deste tipo de registo, 
salienta-se ainda importância das proporções, composição e escala da imagem. Todos estes parâme-
tros deverão ser executados com o máximo de rigor até serem afinados na fase seguinte – a criação do 
desenho medido. 

O desenho medido, como o próprio nome indica, procura colher as dimensões métricas relativas ao 
objecto de estudo. É com base nas suas medidas que se procura delimitar a forma através de uma linha 
de contorno. Dependendo do tamanho e do tipo de espécimen, este contorno poderá ser executado a 
partir de grelhas (figura 58), aparelhos que permitam projectar a imagem fotográfica do espécimen 
sobre um determinado suporte, e outro tipo de tecnologias como a fotogrametria, utilizada na extração 

137  Hodges, Elaine R. S. – Op. Cit., p. 11

FIGURA 58

John B. Randall,

método para calcular a dimensão do 

desenho em relação ao espécime

1989



MARINA VALE DE GUEDES PARTE I

de medidas a partir da fotografia.138 A utilização destas técnicas permite aproximar o desenho do 
objecto real, conferindo à imagem o rigor exigido na criação de qualquer ilustração científica. Na cons-
trução do desenho medido a atenção concentra-se essencialmente na definição das medidas, excluindo 
por vezes qualquer tipo de preocupação relativamente à escala imposta pela entidade que comissiona 
o trabalho. Esta é adaptada à posteriori no desenho realizado à escala. O objectivo deste grafismo 
concentra-se apenas no ajuste do tamanho da ilustração. Antes de se concluir o desenho é necessário 
perceber se a escala se adapta ao suporte para o qual se destina a ilustração. 

A passagem pelos vários estágios do desenho, desde o registo preliminar até ao acerto da escala, permite 
afinar o processo construtivo da ilustração. Este percurso termina na realização do desenho detalhado 
que se assume como o produto final na cadeia de procedimentos – o último reduto no qual se insere 
toda a informação contida nos registos anteriormente executados. Com base nos grafismos produ-
zidos, o ilustrador transfere o desenho à escala para o suporte pretendido e a partir daí desenvolve a 
ilustração. Uma vez estabilizada a estrutura do desenho – baseada no contorno do espécime, este vai 
evoluindo à medida que se definem os volumes, marcados pelo jogo de luz/sombra, e os detalhes que 
permitem caracterizar e identificar o espécime. Este processo poderá ser acompanhado através da 
figura 59. A sequência de desenhos sobre o peixe sargo permite perceber de que forma é que a ilustração 
vai evoluindo à medida que se vai afinando a trama que tece a construção do desenho. 

138  Esta técnica é frequentemente utilizada na concretização de alguns desenhos ligados à área da Criminalística. As suas 

implicações serão exploradas no terceiro capítulo – Desenho laboratorial: da experiencia do desenho à sua aplicação prática no 

Laboratório de Polícia Científica, apresentação do trabalho de estágio. 

FIGURA 59

Pedro Salgado,

Sargo

1998
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3.2  O ADVENTO DA ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA ADAPTADA AO DESENHO FORENSE

Aristóteles, Plínio e outros compiladores clássicos achavam que as imagens artificiais eram 
pouco adequadas para revelar os segredos da natureza; como tal descreviam-nos através de 
palavras e não de imagens. 

Patricia Fara, p. 113

Plínio dispensava o uso da imagem na exploração do mundo natural e como tal descrevia as suas 
estruturas recorrendo apenas à palavra. As suas descrições eram escrupulosas em termos de detalhe e 
informação, mas seriam suficientes para o entendimento do que nelas se procurava elucidar?

Esta questão é facilmente desmontada quando se recorre a um pequeno exercício mental. Tomando como 
exemplo qualquer descrição verbal de uma borboleta amarela – na qual se refere a sua morfologia, colo-
ração e respectivas particularidades – por muito completa e meticulosa que esta se apresente, rapidamente 
se colocam uma serie de interrogações incontornáveis. De que tonalidade é o amarelo? Qual é o formato 
exacto das asas? Que tipo de padrão esta incorpora? Perante estas lacunas, o discurso per se torna-se insu-
ficiente na comunicação específica de alguns dados, tornando imprescindível o auxílio do desenho. 

Esta problemática espelha-se de igual modo no entendimento das ciências forenses, particularmente 
na aproximação à disciplina que sustenta a investigação criminal – a Criminalística. A necessidade 
de compreender a história do crime revê-se muitas vezes na urgência da imagem. Não obstante se 
verifique que o discurso da investigação criminal – centrado na recolha e análise de vestígios e relatos 
provenientes dos diferentes intervenientes da ação – se centra na reconstrução da cena, com o objec-
tivo de identificar e penalizar o(s) transgressor(es), toda a complexidade da trama poderá estender-se à 
descrição exaustiva do evento, carecendo em alguns casos do respectivo desenho.

Perante esta noção estabelece-se um paralelismo entre a ilustração científica e o desenho forense. 
Os seus objectos de estudo – neste caso a borboleta e o crime, poderão partilhar princípios e abordagens 
similares no que respeita a utilização do desenho como extensão comunicativa. Compreende-se então 
que se a descrição da borboleta se torna por vezes insuficiente na identificação de uma espécie, também 
a súmula das provas, resultante da abordagem metodológica implícita na investigação criminal, poderá 
revelar-se escassa na reconstrução do crime, principalmente quando este será descrito, evidenciado e 
julgado em tribunal. É no contacto com este órgão judicial que se salienta a importância do desenho, 
utilizado para ilustrar e revelar o que de outro modo seria difícil de explicar e visualizar. 

Partindo deste pressuposto exploram-se as premissas da ilustração científica adaptadas ao desenho 
forense. Segundo Fernando Correia e Ana Fernandes estas assentam na criação de um domínio gráfico, 
partilhado entre arte e ciência, a partir do qual se constitui um modelo de comunicação, não polissé-
mico, mais próximo da metodologia científica do que da inspiração artística. Desta forma, “ilustrar o 
conhecimento com imagens é pois reflectir e investigar ainda mais o que já foi estudado (ou sob outros prismas), 
digerir o complexo e focalizar no pertinente para aquele momento ou audiência a que se destina.”139 É com base 
neste princípio que se estabelece uma analogia entre a estrutura operacional da ilustração científica 
e o domínio do desenho forense, destacando o envolvimento com as áreas que englobam o fenómeno 
criminal – a Medicina Legal e a Criminalística.   

Nesta transição compreende-se que as valências da ilustração aplicadas à ciência se espelham de igual 
modo no exercício do desenho forense. Dentro deste espectro salientam-se aquelas que tramitam 
entre estes dois campos: a capacidade de promover uma referência visual na transmissão de conheci-
mentos, a documentação de fenómenos/acontecimentos, a comprovação de factos e a aproximação na 

139  Correia, Fernando Jorge; Fernandes, Ana Silva – Op. Cit., p. 2
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disseminação e divulgação da informação. Para que estas funções se tornem mais claras, especifica-se 
a sua aplicação no campo do desenho forense, nomeando alguns exemplos que farão a transição entre 
o âmbito do desenho ligado à ciência e a sua aproximação ao ramo forense.

Na análise das funções operativas partilhadas entre a ilustração científica e o desenho forense, a neces-
sidade do grafismo prende-se em primeiro lugar com a urgência do registo como complemento da 
comunicação. À semelhança do que acontece em Biologia, quando se recorre ao desenho para identi-
ficar uma espécie (explicando entre traços as suas particularidades) as Ciências Forenses procuram, 
numa lógica análoga, identificar um cadáver com o auxílio da imagem. Muito embora estas actividades 
se diferenciem em termos de propósito, ambas procuram comunicar através do desenho um conjunto 
de dados que constituem o reconhecimento da espécie ou do indivíduo em questão. 

Com base no estudo e na observação directa do modelo, ambas as disciplinas reúnem a informação 
indispensável à criação do desenho. Após a recolha do material que procura identificar o objecto de 
estudo, procede-se à formulação progressiva da representação com o objectivo de criar um elemento 
visual útil dentro do seu campo de actuação. Diante desta particularidade, tanto o ilustrador cientí-
fico como o desenhador forense procuram criar uma imagem rigorosa e eficaz, procurando recons-
truir, caso se verifique, eventuais mazelas presentes no referente – como a falta de escamas e outros 
elementos anatómicos num peixe ou a presença de escoriações e ferimentos num rosto, que impossibi-
litem a identificação do modelo representado. Este procedimento permite enfatizar o que se pretende a 
comunicar, excluindo o que é considerado acessório. 

A construção rigorosa destes desenhos permite o desenvolvimento de modelos gráficos eficazes na 
comunicação de dados, neste caso importantes para a identificação de espécies animais ou seres 
humanos, no entanto a ligação entre a ilustração científica e o desenho forense não se prende apenas 
com questões ligadas à identidade. Ambas partilham funções comunicativas que ultrapassam a 
vertente do reconhecimento, procurando no desenho uma forma de explicar graficamente alguns fenó-
menos. Esta característica tem sido evidenciada ao longo desta investigação, principalmente na análise 
do contexto e respectivos desígnios do desenho científico. 

Tomando como exemplo o desenho da figura 60A, compreende-se que este procura ilustrar o processo 
inerente à fecundação de um óvulo. A par da evolução tecnológica que promoveu o aparecimento do 
microscópio, o biólogo Hermann Fol (1845-1892), entre outros cientistas, procurou demonstrar que a 
origem dos seres vivos provinha da interação entre o esperma de um macho e o óvulo de uma fêmea. 
Baseado na observação do fenómeno, o desenho demonstra as fases que conduzem à fertilização do 
ovócito proveniente de uma estrela do mar, desde a aproximação do espermatozoide até à penetração 
da corona radiata. Através desta descoberta e consequente representação, provou-se a absoluta neces-
sidade entre a fusão de uma célula reprodutora masculina e outra feminina no apuramento da natu-
reza intrínseca à reprodução sexual. Diante desta conclusão, o desenho evidencia a importância do 
conhecimento absorvido e permite comunicar a súmula dos resultados obtidos durante a investigação. 
A mesma estratégia é absorvida pelo desenho forense que procura explicar através da representação a 
ação de um determinado crime.

No exemplo da figura 60B representa-se o local correspondente a um acidente que culminou com a 
morte de um indivíduo do sexo masculino. Ao analisar a imagem compreende-se que esta é composta 
por dois desenhos – o primeiro evidencía um “pormenor do local”, no qual se representa o prédio onde 
a vítima foi encontrada e o segundo uma “vista em corte” que permite visualizar o interior do edifício. 
Em comparação com o desenho anteriormente analisado, o fenómeno que aqui se representa procura 
desmistificar o que despoletou a morte do sujeito em questão. 
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Associado a um exercício de demonstração, o desenho simula o percurso do corpo desde a entrada do 
indivíduo no primeiro piso até à sua localização 3 pisos abaixo do solo. A identificação do fosso que se 
encontra no interior do edifício, e que apenas se torna visível no desenho, bem como a sinalização das 
setas que evidenciam o trajecto descendente do corpo são fundamentais para demonstrar a queda livre 
do indivíduo até ao ultimo piso do edifício. A visualização desta teoria, correspondente à inspecção reali-
zada pela polícia no local e posteriormente à activação da investigação gerada em torno do incidente, é 
muitas vezes importante para eliminar a presunção de uma morte associada a um crime de homicídio. 

Este exemplo sublinha a importância da representação, não só na reconstituição da ação que poderá 
estar associada a um evento criminoso, mas também na dissuasão de teorias que poderão distorcer a 
veracidade dos factos. Conivente com o discurso que o suporta, seja ele ligado ao conhecimento cientí-
fico ou vinculado à informação reunida pela investigação criminal, o desenho poderá funcionar como 
um forte aliado na análise e demonstração dos fenómenos associados ao vasto espectro das ciências, 
no qual se insere a prática do desenhador forense. 

3.2.1  O ILUSTRADOR CIENTÍFICO E O DESENHADOR FORENSE

DINÂMICAS SIMILARES, PROPÓSITOS DISSONANTES 

A maioria dos especialistas em ilustração científica e desenho forense compreendem que a base da sua 
actividade reside no intercambio entre arte e ciência. É no encontro destas áreas que se procura comu-
nicar e divulgar a informação vinculada às ciências – naturais ou forenses, recorrendo aos benefícios 
da representação visual. Deste modo compreende-se que o ponto de partida para ambos – o ilustrador 
científico e o artista forense, se consolida na criação de imagens que procuram transmitir, explicar e 
documentar a informação disponibilizada por diferentes disciplinas científicas. Enquanto o primeiro se 
debruça sobre o entendimento do mundo natural e das suas estruturas, o segundo analisa a narrativa 
de um determinado crime e respectivos intervenientes com vista à sua resolução legal.

FIGURA 60A

Hermann Fol,

fertilização de um óvulo 

1879

FIGURA 60B

Autor desconhecido,

cortesia do Laboratório  

de Polícia Científica.
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Não obstante se verifique uma diferenciação das matérias tratadas, ambas as partes sublinham que no 
exercício do seu ofício, coordenado numa relação bipolar entre a habilidade artística e o conhecimento 
científico, a vertente criativa não deverá comprometer a informação que se procura transmitir. Assim 
sendo, a expressividade e a liberdade artística, equacionada no âmbito das artes, deverá cingir-se às 
coordenadas definidas pela ciência que procura comunicar os seus dados através da objectividade, 
exactidão e rigor.

Lisa Bailey, artista forense, recorda um episódio que retrata de um modo simplista a diferença entre a 
criação de um desenho proveniente de uma demonstração artística e e um desenho forense. A primeira 
vez que um dos seus retratos robot apareceu na página de um jornal, questionaram-na sobre a ausência 
da sua assinatura. Bailey respondeu de forma clara e sucinta, afirmando que o desenho pertencia à 
polícia e que por isso era dispensável, até por questões de segurança pessoal, associar-lhe o carimbo 
da sua autoria.140 

Este pormenor evidência a estrutura a partir da qual se desenvolve a actividade do artista forense – 
situado atrás da cortina, dissociada de uma marca autoral e com uma dedicação absoluta ao sistema 
judicial. Alheio à mediatização do seu trabalho, o importante é que este cumpra a sua função, é neste 
ponto que se desmantela a ligação do artista forense com as artes. Em vez de se privilegiar a capacidade 
de expressão artística no contacto com as técnicas, materiais e suportes, adapta-se o uso dessas ferra-
mentas à criação de informação visual útil aos inquéritos policiais e aos processos judiciais. 

We may draw, and we may sculpt, but it’s not art in the true sense of the Word, because 
we’re not creating for our own self-expression. We’re producing visual information to be used 
within law enforcement investigations and prosecutions. 

Lisa Bailey, 2014, p. 5

A plasticidade inerente aos materiais disponibilizados pelas artes é também considerada uma mais 
valia para o ilustrador científico. Apesar da sua prática não envolver o contacto com os órgãos judiciais, 
o compromisso com a ciência leva-o a canalizar estes artifícios de acordo com a mensagem que se 
procura transmitir. Neste exercício de explicar e comunicar ciência, Filipe Franco refere, numa comuni-
cação sobre o seu trabalho enquanto ilustrador científico, que este tipo de imagem não é pensada para 
ser pendurada na parede, como uma peça de arte, mas sim para ser “reproduzida em publicações científicas, 
em livros técnicos de divulgação, murais, modelos tridimensionais para exposições, mapas para ensino”141 e outros 
suportes ligados à divulgação do conhecimento científico. Diante da sua aplicação prática a vertente 
artística, ligada à criatividade e à expressão pessoal, deve ser ponderada em função dos pressupostos 
assentes na representação, de forma a não comprometer a informação que se procura transmitir. 

À imagem da denominada arte forense, a ilustração científica procura essencialmente salvaguardar 
a mensagem da ciência em vez de se prender com maneirismos de cunho autoral. Muito embora se 
privilegie o domínio da técnica é necessário encontrar uma sobriedade desprendida da beleza e da 
estética que permita criar um distanciamento na construção do desenho. Este deverá transmitir de um 
modo claro e objectivo a informação científica, tendo por isso que responder a normas e convenções 
internacionais que procuram definir à priori a estruturação da representação, tornando-a desta forma 
universal e eficaz em termos comunicativos. Em contraponto, a aplicação prática destas directrizes 
nem sempre coincide com a concretização de uma imagem bela ou visualmente atraente. Esta resume-
se apenas à representação crua e rigorosa do que se procura comunicar.  

140 Bailey, Lisa – Ask a forensic artist: the art and science of law enforcement’s most unique profession. Estados Unidos da 

América: Honeybee Media, 2014, p.4

141 Darwin e a ilustração científica [Registo Vídeo]: Ilustração científica: definição, história, métodos e técnicas, 2009. Disponível 

em WWW: http://wwwfccn.cienciaviva.pt/multimedia/temp/FilipeFranco.mp4
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Em todo o caso, um desenho “bonito” mas “errado” poderá ser pendurado na parede de uma 
exposição mas não terá qualquer valor enquanto informação científica.

Pedro Salgado, 2009, p.78

As questões ligadas à estética, que pressupõe uma valoração deste parâmetro na construção da 
imagem, permanecem à margem da produção imagética associada ao contexto das ciências. Os espe-
cialistas que se dedicam a este tipo de representação – científica ou forense, reconhecem a proficiência 
das ferramentas e dos artifícios aplicados às artes com o único propósito de criar imagens úteis e 
adequadas à área em que se inserem e ao público alvo a que se destinam. 

A manifesta utilidade destas imagens, desenvolvida através de tecnologias distintas – como o desenho 
manual ou digital, a escultura e a fotografia, reside no escrutínio de uma vertente funcional ligada à 
identificação, documentação, comunicação, e em alguns casos ao ensino, de determinadas temáticas 
relacionadas com a área das ciências. Baseado neste compromisso, o desenho é muitas vezes utilizado 
como um meio para atingir um fim. Esta atitude revela-se na presença do caderno de campo que funciona 
como uma peça fundamental no entendimento preliminar da realidade que se procura desenhar. 

Entendido pelos ilustradores científicos como o suporte a partir do qual se faz o reconhecimento de 
objectos naturais, o recurso ao caderno de campo está também presente na actividade dos inspectores 
e dos peritos que contactam com o local do crime. A necessidade desta ferramenta prende-se com a 
possibilidade de se registar in loco os contornos do objecto de estudo em questão, privilegiando a criação 
de esboços, ensaios e rascunhos nos quais se procura fixar a informação apreendida num determi-
nando momento. Enquanto o ilustrador vê neste suporte a possibilidade de explorar livremente as 
formas e a estrutura de um determinado referente, o perito procura recolher toda a informação que é 
importante resguardar na presença de um crime de cenário. Uma vez fotografado e inspecionado, este 
perde a caracterização inicialmente percepcionada pela brigada de intervenção. A recolha do corpo, dos 
objectos e dos vestígios anula a lógica que permite conduzir a investigação do delito. 

Apesar de se reconhecer que a utilização do caderno de campo poderá variar em termos de importância 
entre ilustradores e peritos, compreende-se que este funciona frequentemente como o ponto de partida 
que permite sustentar o principio da sua actividade desenhativa. É com base nesta dinâmica similar, 
acompanhada de ligeiras dissonâncias, que se introduz o estudo do desenho inserido no âmbito das 
ciências forenses. 





DESENHO FORENSE
GENEALOGIAS E PROCESSOS DO DESENHO 

NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
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1. 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FORENSES

A palavra “forense” deriva do latim – forum (ou foro, do lat. foru), cuja definição se estende à ideia de 
local destinado à discussão pública. Na Roma antiga, este termo era vulgarmente associado a uma 
praça no centro da cidade, na qual se debatiam questões de ordem política e judicial.1 Posteriormente, 
o fórum passou a designar o espaço que possibilitava a discussão e o julgamento de crimes, vinculando 
o vocábulo inicial à aplicação do conhecimento científico no exercício do poder judicial.

Associada à prática do Direito, as Ciências Forenses2 definem-se como um conjunto de disciplinas cien-
tíficas, entre as quais a Patologia, Antropologia, Odontologia, Etimologia, Toxicologia, Psicologia e a 
Criminalística que actuam em simultâneo na compreensão de resolução de casos de caráter legal. 
Atendendo à sua pluridisciplinaridade compreende-se que esta resulta da interação de diferentes áreas 
de acordo com as necessidades manifestadas no decorrer da investigação criminal. Dependendo do tipo 
de crime cometido, são accionadas as áreas que melhor se enquadram na análise do evento, promo-
vendo a descodificação da informação necessária ao seu despacho. Para que esta relação se torne mais 
clara, analisam-se algumas das disciplinas que compõe a ciência forense. Será com base nesta análise 
que se compreenderão as suas especificidades e o modo como estas actuam de acordo com os casos em 
que se enquadram. 

Na presença de um homicídio, uma das questões que se coloca inicialmente prende-se com a causa-
lidade intrínseca ao delito. É a partir deste elemento que se poderá deslindar a história que culminou 
com a presença de uma vítima mortal no local do crime. Perante este cenário, a Patologia Forense 
detém o importante papel de proceder à autopsia do cadáver e determinar a causa da morte, identifi-
cando os agentes responsáveis por esta ação – uma faca, uma bala ou até mesmo uma substância com 
propriedades nocivas. Para além desta informação, o médico patologista poderá também concentrar-
se na apreciação de marcas ou vestígios encontrados no corpo, detectando, em certos casos, dados 
preponderantes para a evolução e resolução da investigação.

Seguindo a mesma lógica, a Antropologia Forense concentra-se no estudo de cadáveres, em estado 
avançado de decomposição, debruçando-se essencialmente sobre a sua estrutura óssea. É a partir da 
análise das ossadas que os antropólogos forenses procuram determinar a identidade do indivíduo, 
evidenciando características específicas de género, raça, idade e eventuais vestígios de agressão 
física. Na descodificação destes elementos, o desenho torna-se muitas vezes útil, principalmente na 
aproximação facial. Esta ferramenta consegue traduzir visualmente a informação contida nos ossos, 
com o intuito de revelar os contornos do rosto, até então desconhecido, para que este possa ser reco-
nhecido e identificado. 

Forensic anthropologists attempt to answer questions about bones, including questions 
regarding species of origin (human versus nonhuman), gender, age, race, stature, nutritional 
status, existence of disease processes, and the presence and character of skeletal trauma. 

                   Joseph Prahlow, 2010, p. 19

1  Houck, Max M.; Siegel, Jay A. – Fundamentals of forensic science. Amsterdam: Elsevier. 2015, p. 4

2  O termo Criminalística é frequentemente considerado como um sinónimo da Ciência Forense. Apesar de ambos partilharem 

semelhanças, essencialmente na associação do conhecimento científico ao sistema judicial, a Criminalística corresponde a um ramo 

da Ciência Forense que envolve a recolha e análise de vestígios gerados pela actividade criminal. - “Criminalistics is generally though of 

as the branch of forensic science that involves the collection and analysis of physical evidence generated by criminal activity. It includes areas such as 

drugs, firearms and toolmarks, fingerprints, blood and body fluids, footwear and trace evidence.” - Houck, Max M.; Siegel, Jay A. – Op. Cit., p. 4
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Dada a troca de referentes e conhecimentos entre a Patologia e a Antropologia forense, ambas as áreas 
poderão trabalhar em simultâneo. Esta parceria pode revelar-se bastante eficaz na análise profunda de 
um cadáver, elencando um conjunto de características cruciais para o seu reconhecimento morfológico 
e também para a compreensão e contextualização do corpo na esfera criminal.  

Ainda na avaliação de restos mortais, a Odontologia forense é uma (sub)especialidade da Medicina 
Dentária que incide sobre a aplicação de conhecimentos ligados ao sistema estomatológico – consti-
tuído pela face, pescoço e a cavidade bocal adaptados à investigação criminal. A sua principal função 
centra-se na análise da dentição associada à identificação de vítimas mortais, estendendo-se em alguns 
casos à avaliação de mordeduras presentes numa vítima. É a partir destas marcas individuais que se 
poderá fazer corresponder o traumatismo ao suspeito que cometeu a agressão. 

A figura 61 traduz este processo de correspondência, quando se estabelece uma comparação entre 
a dentição do agressor, projectada por intermédio do software de modelação 3D/CAD, e o ferimento 
encontrado na pele da vítima. Este exercício de correlação permite, em determinados casos, contri-
buir para a identificação do perpetrador, principalmente quando a mordedura é a única evidencia que 
sustenta o caso. 

It may be that a bite mark is the only available evidence in a forensic case. Because the skin is 
not a good substrate for leaving clear impressions and a dynamic system in involved during 
the act of biting, it is not possible in every case to carry out a scientific analysis of the skin 
wound. Nevertheless, the teeth pattern injury can often help to identify the biter. 

            Michael Thali, 2003, p. 120 

Não obstante se reconheçam as fragilidades inerentes a este processo, alguns cientistas defendem que 
é possível estabelecer estas comparações apesar das variáveis envolvidas neste tipo de análise. 
O artigo publicado por M. J. Thati – Bite mark documentation and analysis: 3D/CAD supported photogrammetry 
approach, compreende que a metodologia implícita neste procedimento se centra na avaliação de três 
parâmetros: tamanho, forma e alinhamento. É com base nestes elementos que se estabelece a corres-
pondência entre a mordedura conservada numa fotografia e o modelo tridimensional que suporta o 
maxilar superior do suspeito. 

Uma vez analisada a morfologia da mordidela presente no cadáver, esta é fotografada a partir de 
ângulos pré-definidos, possibilitando uma visão global do ferimento. Essas fotografias são posterior-
mente descarregadas para um software especializado – o RolleiMetric, que permite calcular através 
das diferentes imagens a informação tridimensional da marca. Baseado neste modelo de conversão, 
o software define a localização das marcas correspondentes a cada dente no espaço virtual. 

Depois de se estabilizar a informação gerada pelo RolleiMetric, procede-se à comparação entre a morde-
dura e a dentição do sujeito. São então desenvolvidos moldes em gesso, criados a partir da cavidade 
bocal dos suspeitos. A impressão da maxila e da mandíbula permite visualizar a conformação dos 
maxilares e compreender se estes correspondem ao tipo de marca gerada. Na presença destes modelos 
procede-se à sua digitalização, fazendo a conversão do objecto em gesso para um modelo virtual 
reconhecido pelo 3D/CAD. Este programa estabelece a comparação entre os maxilares, no caso da 
figura 61 – o maxilar superior, e as várias fotografias recolhidas sobre a mordedura. Para que o impacto 
da dentição na pele se torne mais evidente, sobrepõe-se o maxilar à utilização de uma imagem simé-
trica aquela que documenta a marca com o objectivo de verificar se a projecção dos dentes corresponde 
ao ferimento produzido. Esta visualização permite percepcionar a ação da mordida de dentro para fora, 
demonstrando virtualmente o maxilar a atravessar a camada epidérmica.  
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FIGURA 61

Processo de correspondência estabelecido 

entre dentição do agressor e o ferimento, 

encontrado na pele da vítima,

2003
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Symmetrical representation, that is, a mirrored representation of the bite mark, allows a better 
visualization of the development of the bite mark. Here the cast is visualised as penetration 
into the bite from de background, i. e. a virtual perspective from de inside of the skin. 

                                                    Michael Thali, 2003, p. 120

A vantagem deste tipo de representação concentra-se na capacidade de se poder ilustrar a sobrepo-
sição do maxilar sobre a marca, sem que esta se deixe obturar na presença do modelo tridimensional. 
Criando uma imagem em espelho é possível visualizar esta justaposição de forma invertida e deste 
modo visível. 

Observar e analisar são duas premissas indispensáveis no exercício de qualquer actividade envol-
vida pelas Ciências Forenses. A Entomologia Forense parte deste princípio e centra-se no estudo de 
insectos encontrados num cadáver. É através da sua análise biológica que se procura decifrar a data e 
o local da morte. Consoante a presença e o desenvolvimento específico de algumas espécies presentes 
na decomposição do corpo, os entomólogos forenses poderão associar a fauna a locais e a estações 
do ano específicas. 

Evaluation of insects (including larval stages or maggots) found on decomposing bodies 
can permit scientific estimation of the time of death. In certain circumstances, information 
regarding the location of death may also be ascertained. 
            Joseph Prahlow, 2010, p. 21

Na tentativa de se esclarecer a hora em que a vítima pereceu, os entomologistas poderão trabalhar em 
conjunto com os patologistas forenses. Este cruzamento de dados é considerado uma prática comum 
quando se focam as diferentes disciplinas que englobam a área forense. O facto destas se focarem na 
análise e esclarecimento do crime, desencadeia a troca fortuita de informação e conhecimentos, com 
vista à reconstituição da história por detrás do evento e à sua resolução judicial. Nessa reconstrução, a 
Toxicologia Forense poderá desempenhar um papel fundamental na avaliação de substâncias químicas 
– drogas, venenos ou toxinas, encontradas nos tecidos corporais, incluindo no sangue, ou no local do 
crime. Tomando como exemplo um homicídio no qual se encontra um cadáver que transporta no bolso 
do seu casaco um frasco com pó branco, este poderá ser identificado no laboratório e a partir daí desen-
cadear algumas pistas sobre o crime. É muitas vezes através da análise deste tipo de substâncias que se 
consegue descobrir qual a causa da morte e se a vítima em questão morreu involuntariamente ou não. 

E se por um lado a Toxicologia procura identificar e quantificar os efeitos prejudiciais associados a 
produtos tóxicos no seguimento da investigação criminal, a Psicologia Forense centra-se na avaliação 
psíquica de comportamentos associados ao crime. A sua principal função incide na aplicação dos 
conhecimentos abarcados pela Psicologia à área do Direito, destacando o seu auxílio em processos 
de análise e apreciação das vítimas e dos agressores – em particular nos casos referentes à guarda 
de menores e a abusos sexuais, bem como na tomada de decisão atendendo à avaliação psíquica dos 
diferentes intervenientes crime. Deste modo, “as perícias psicológicas produzidas e apresentadas em sede de 
inquérito judicial ou de processo cível são cada vez mais solicitadas e consideradas pelo sistema de justiça, pesando 
na balança do decisor como um elemento indispensável à melhor compreensão dos factos.”3

Na intercepção das diferentes disciplinas científicas relacionadas com esfera judicial, a Criminalistica 
actua no combate à criminalidade. A utilização primordial desta terminologia está associada ao jurista 
e criminalista alemão Franz Gross que em 1893 defenia o conceito como “a análise sistemática dos vestígios 

3  Baúto, Ricardo Ventura – Psicologia Forense: onde, como, quando e porquê? [Em linha] Público, 2014. [Consult. 5 Aug. 2016]. Disponível 

em WWW: https://www.publico.pt/2014/09/29/sociedade/noticia/psicologia-forense-onde-como-quando-e-porque-1671147
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deixados pelo autor do crime”.4 Compreendida como uma área do saber científico auxiliar do Direito e da 
investigação criminal, esta resulta na aplicação da metodologia e sistematização científica à análise e 
compreensão do crime. Deste modo a sua abordagem foca-se no entendimento do crime e na identifi-
cação do criminoso, tendo como objectivo a “descoberta e reconstituição da verdade material de factos penal-
mente relevantes e a demonstração da sua autoria”.5 

Contrariamente à sociologia criminal, a Criminalística não procura escrutinar as causas e as motiva-
ções que estão na origem da criminalidade espelhada na sociedade, concentra-se apenas na exlicação 
e demonstração de um determinado crime com o objectivo de promover o exercício da justiça. Embora 
alguns autores considerem que esta se apresenta como uma área do saber interdisciplinar, à imagem da 
estrutura que edifica as ciências forenses, outros não hesitam em considera-la uma área autonoma do 
saber científico. No meio desta pluralidade de interpretações, considera-se que a sua actividade se poderá 
expressar nos saberes, metodologias e técnicas científicas que se dedicam à identificação, recolha e inter-
pretação dos vestígios provocados pelo crime, realçando a importância da prova como um elemento que 
permitam corroborar a existência do delito e a sua autoria.  

1.1 ARTE FORENSE 

DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

A working definition of forensic art is any art that aids in the identification, apprehension, 
or conviction of criminal offenders, or that aids in the location of victims or identification of 
unknown deceased persons. 

Karen Taylor, 2001, p. 3

As ciências forenses têm vindo a reconhecer ao longo do tempo as potencialidades da arte forense6 com 
especial enfoque na área da identificação, captura e condenação dos perpetradores. O seu compromisso 
com o poder judicial conta com um percurso superior a cem anos de história, no qual se procurou desen-
volver um modo de apresentar graficamente a informação visual incluída num processo jurídico. Assim 
sendo pode dizer-se que a arte forense é composta por várias categorias, entras as quais se destacam: 
as imagens compostas, ligadas à identificação de objectos ou sujeitos por intermédio de uma descrição 
verbal; a manipulação de imagens, na qual se incluem os retratos de progressão etária, que visam actua-
lizar o rosto de indivíduos desaparecidos; a reconstrução e identificação facial postmortem, dedicada à 
identificação de vítimas mortais e as provas demonstrativas que se debruçam sobre a informação visual 
apresentada em tribunal.7 

Embora cada um deste grupos desenvolva um trabalho especializado dentro da mesma área, é possível encon-
trar um elemento comum entre estas categorias - o desenho. A utilização desta ferramenta é constantemente 
solicitada pelos artistas forenses que ajustam as suas habilidades técnicas às necessidades da ciência, numa 
tentativa de comunicar e evidenciar através de diferentes formas gráficas alguns aspectos do crime.

4  Braz, José – Investigação Criminal: A organização, o Método e a Prova; os desafios da nova criminalidade. Coimbra: Almedina, 2009., p. 46

5  Braz, José – Op. Cit., p. 46

6  O termo arte forense encontra as suas raízes na antropologia forense de forma a adaptar o estudo do homem, enquanto ser social, 

ao âmbito das ciências criminais. O seu objecto de estudo debate-se constantemente com questões relativas à identidade e a identifi-

cação do ser humano, tendo em conta a ligação que estas relações estabelecem com a esfera criminal. Relacionada com a origem da 

antropologia, esta ciência desenvolve o seu trabalho em conjunto com a medicina legal, através da análise de cadáveres com o intuito 

de se descobrir no corpo os indícios e a natureza do crime.

7  Segundo Karen Taylor a arte forense divide-se em quatro categorias: “composite imagery – composite drawings, mechanically generated 

composites, and object or evidence drawings; image modification and image identification – methods of manipulation enhancement, comparison, and 

categorization of photographic images; demonstrative evidence – visual information for case presentation in court and reconstruction and post-mortem 

identification aids – methods to aid in the identification of human physical remains in various conditions.” - Taylor, Karen T. – Forensic Art and 

Illustration. EUA: CRC Press LLC. 2001, p.197



FIGURA 62

Autor desconhecido,

retrato robot de Percy Lefroy Mapleton 

(esquerda)

1881
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Desde os retratos caricaturais onde se anunciavam recompensas monetárias em troca do criminoso 
capturado, até às reconstituições de locais de crime processadas por softwares de ponta, a arte 
forense tem documentado ao longo do tempo um conjunto de informações que procuram auxiliar 
a justiça no encalço da criminalidade. Este percurso inicia-se com o aparecimento dos primeiros 
retratos robot, que inauguravam em 1881 o compromisso entre a arte e as ciências forenses. 

O desenho apresentado pela Scotland Yard na figura 62, representa o início dessa jornada marcada 
pelas caricaturas realizadas à mão levantada. Este tipo de representações partia da necessidade que 
havia, na época, de expressar o rosto do criminoso na ausência de uma imagem fotográfica. Este fenó-
meno ocorria quando era publicado no jornal o desenho do indivíduo procurado, com o objectivo 
de incitar o público a participar no processo de captura. Dentro dos mesmos moldes apareceram os 
“wanted posters”, uma série de cartazes que se espalhavam pelo velho oeste, nos quais se podia ver 
o desenho ou a fotografia do criminoso, acompanhada por uma recompensa avultada para quem 
denunciasse o bandido.

O desenho começa deste modo a aproximar-se das investigações 
levadas a cabo pela polícia. São realizados os primeiros esboços 
que acompanhavam as perícias feitas no local do crime. Na figura 
63 pode ver-se a representação do corpo de Catherine Eddowes, a 
quarta vítima do assassino em serie Jack the Ripper. Este desenho, 
realizado pelo patologista Gordon Brown, documenta a extensão 
dos ferimentos presentes no corpo de Eddowes, reportando a possi-
bilidade do perpetrador dominar alguns conhecimentos sobre 
anatomia e dissecação. 

A par dos desenhos esboçados no local do crime surgem também, 
no final dos séc. XVIII, um conjunto de ilustrações apresentadas 
no jornal The Fall River Herald sobre o polémico caso que envolvia 
a suspeita de homicídio Lizzy Borden. A arguida acusada de ter 
assassinado o pai e a sua madrasta com um machado é ilibada após 
um julgamento polémico por falta de provas. Nunca se conseguiu 
apurar a identidade do homicida e até hoje perdura a reportagem 
desenhada (figura 64A) que retrata a história do crime contada 
em cinco momentos chave. O primeiro representa uma vista área 
sobre a localização da casa onde residia a família Borden, identifi-
cando o seu edifício e toda a área circundante, os desenhos que se 
seguem documentam as plantas do edifício (referentes ao primeiro 
e ao segundo piso), nas quais se assinalam os locais do crime e as 
respectivas vítimas representadas na legenda pela letra “c”. A repor-
tagem termina com mais dois desenhos que procuram enquadrar 
as vítimas no espaço onde foram encontradas, mostrando o posi-
cionamento dos corpos inanimados.   

Ainda a acompanhar este caso salientam-se as célebres ilustrações realizadas durante a audiência em 
tribunal. A figura 64B regista o momento da absolvição de Lizzy Borden noticiada no jornal Frank Leslie’s 
Illustrated. Embora as ilustrações realizadas durante a audiência não se enquadrem nas premissas 
defendidas pela arte forense, pois não resultam nem participam do processo de investigação, é de todo 
pertinente considerar a importância destes desenhos do ponto de vista documental e histórico. 
A sua utilização estende-se até aos dias de hoje com o propósito de registar os momentos do julgamento 
que de outra forma não poderiam ser divulgados. A proibição em alguns casos dos dispositivos tecno-
lógicos, aptos a registar o desenrolar da audiência, abre um precedente aos artistas que em poucos 
minutos conseguem registar as imagens, vulgarmente utilizadas pelos meios de comunicação social, 

FIGURA 63

Dr. F. Gordon Brown,

desenho do cadáver de Catherine 

Eddowes

1888
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como forma de registar o evento. Este tipo de desenhos poderá enquadrar-se, ainda que dela não façam 
parte, na categoria de prova demonstrativa, a sua natureza documental comprova a efectivação de um 
acontecimento passado.

Avançando no percurso levado a cabo pela arte forense, destaca-se uma figura incontor-
nável no que respeita a identificação criminal – o polícia e investigador francês Alphonse 
Bertillon (1853 - 1914). Após ter estudado os inconvenientes da escola lombrosiana8 e ao 
mesmo tempo considerado o sistema fotográfico9 como um método insuficiente na captura 
de criminosos, Bertillon procurou criar um sistema baseado na análise das medidas do corpo. 

8  Inspirada nas teorias de Charles Darwin (1809 - 1882), é estabelecida no século XIX a escola positiva do direito penal, um movi-

mento de ideias baseado em factos e investigações científicas relacionadas com o positivismo de Augusto Comte. Cesare Lombroso 

(1835 – 1909), médico e criminologista, iniciava nesta escola os primeiros estudos acerca da antropologia criminal. Das suas obras 

ficaram célebres as ideias que relacionavam as anomalias morfológicas e funcionais do homem com uma alegada predisposição 

para o crime. Para Lombroso, era importante estudar as falências presentes na estrutura íntima do criminoso com o propósito de se 

conseguir apurar a raiz da conduta criminosa.

9  O sistema fotográfico, mencionado na obra “Postos Anthropometricos” de Augusto António Pereira, consistia num método que 

procurava detectar no historial do indivíduo possíveis reincidentes criminais. A sua execução aparentemente simples consistia 

num procedimento base: qualquer indivíduo que dessa entrada num estabelecimento penal ou judiciário seria obrigatoriamente 

fotografado. A partir desse momento, o uso da fotografia impressa serviria como um elemento importante na investigação, 

não só pela possibilidade desta conseguir identificar o criminoso mas também pelo simples facto de que este registo permitia 

arquivar, juntamente com a imagem, uma série de informações relativas ao cadastro da pessoa fotografada. Não obstante se 

considerem as mais valias inerentes a todo o processo organização da informação registada nas esquadras, este sistema acabou 

por se revelar bastante falível. Uma das falhas mais óbvias era facilmente explorada pelos infractores, que sendo fotografados 

numa ocasião, conseguiam iludir o corpo policial alterando a sua aparência com artimanhas tão simples como uma alteração 

do corte de cabelo ou dos pelos faciais, confundindo rapidamente todo o sistema fundamentado no arquivo fotográfico. “Hoje 

era preso e fotografado, usava barba e vestia de um certo modo. fácil era amanhã a transformação ou o disfarce: cortava a barba, deixando 

ficar só o bigode; a cor do cabelos que era preta (...) era facilmente mudada para castanha ou loura.” - Augusto, António pereira – Postos 

Anthropometricos. porto: typographia universal. 1902, p. 3

FIGURA 64B (dir)

Benjamin West Clinedinst,

Frank Leslie’s illustrated

1893

FIGURA 64A 

Reportagem visual relativa à 

investigação e comunicação do caso 

Lizzy Borden,

séc. XVIII 
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Interessado em descobrir “um princípio certo, quase matemático”10 através do qual fosse possível definir uma 
estratégia de actuação viável na captura de indivíduos delinquentes. Assim aparece, pela primeira vez, 
um sistema científico fundado na antropometria11.

10 Augusto, António Ferreira – Op. Cit., p. 5

11 A origem da antropometria surge na antiguidade clássica por intermédio dos egípcios e dos gregos que observavam e estudavam 

a relação estabelecida entre as diferentes partes do corpo. A concepção dos biótipos (indivíduos de origem comum, detentores da 

mesma estrutura devido a factores hereditários) remonta aos tempos bíblicos, bem como o nome dado a diversas unidades de medida, 

utilizadas hoje em dia, que se formularam a partir da medição de determinados segmentos do corpo - a palavra palmo advém de 

palma da mão. Contudo a importância das medidas ganharia um especial destaque na década de 40 quando a produção industrial se 

massifica e surge a necessidade de criar produtos que se adaptem facilmente à estrutura anatómica do usuário.

FIGURA 65

Alphonse Bertillon,

medição do braço 

1890
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O sistema antropométrico (figura 65), tido como o primeiro método utilizado na história da identificação, 
consagrava--se em 1884, como um sistema impar na captura dos criminosos. A chamada Bertillonage, 
termo cunhado por Alexandre Lacassagne 1843 - 1924) em homenagem ao seu fundador, foi conside-
rada “a mais genial descoberta do século XIX no domínio da Criminologia”.12 As mesurações, estipuladas como 
a base de toda a metodologia, revolucionaram uma época sedenta de recursos que pudessem esbater o 
problema da identificação.

As medidas colhidas no corpo do suspeito impunham-se como um meio capaz de fazer corresponder as 
comensuras anotadas com as do indivíduo procurado. Além da recolha métrica, eram também tiradas duas 
fotografias ao criminoso, uma de frente e outra de perfil. Este procedimento permitia visualizar as caracte-
rísticas físicas do detido sem contemplar qualquer tipo de erro eminente na captura da imagem. Depois de 
fotografado, procedia-se à descrição das suas características físicas, uma listagem de anotações que acom-
panhava o retrato fotográfico à qual Bertillon chamou de “portrait parlé”13. Ao analisar o significado desta 
expressão, é possível compreender que a sua utilização se prende com a ideia de retrato falado, termo utili-
zado no brasil para designar a expressão “retrato robot”. A terminologia utilizada por Bertillon, muito embora 
não se relacione directamente com a designação brasileira, estabelece um primeiro contacto com a acepção 
actual da palavra. A diferença permanece no modo como foi anteriormente utilizada. Começou por basear-
-se na descrição do criminoso pela via da fotografia, um retrato acompanhado por palavras, para depois, 
a partir das palavras, se chegar ao retrato.

Eram deste modo implementados os primeiros sistemas utilizados pela polícia na tentativa de contornar 
a criminalidade e descobrir, testando teorias, um conjunto de medidas que pudessem identificar, travar 
e punir os agentes do crime. Dentro da história da Criminologia deverá ressalvar-se que coube a “Bertillon 
não só́ a expressão retrato falado, com implicações futuras no desenvolvimento do retrato robot, mas também a criação 
do primeiro Laboratório de Polícia Científica do mundo”14. Estas inovações lançaram na história da Criminologia 
um conjunto de marcos importantes para o desenvolvimento da Criminalística e, consequentemente, da 
investigação criminal.

O princípio do século XX introduziu alguns avanços tecnológicos que se tornaram preponderantes para 
a evolução das técnicas dirigidas à captura de criminosos em algumas polícias europeias. A invenção do 
telégrafo sem fios, desenvolvida por Guglielmo Marconi (1874 - 1937), apesar de se distanciar do universo 
criminal viria a ter repercussões surpreendentes na captura do homicida Hawley Harvey Crippen.

Quando em 1910 se dá o desaparecimento de Cora Turner, casada com o médico Hawley Crippen, é reali-
zada uma denuncia à Scotland Yard sob a suspeita de esta ter sido assassinada pelo marido. Na sequência 
desta queixa, o inspector chefe da polícia Walter Drew dirige uma busca à residência dos Crippen e 
encontra os restos mortais de um cadáver escondido na cave. O corpo é encaminhado para a autópsia e 
descobre-se que a vítima em questão teria sido envenenada e que a sua identidade correspondia à de Cora 
Turner. As evidências apontavam para Crippen, que se encontrava em fuga com a amante – Ethel Neave 
(também referida como le Neve), e conduziram o inspector chefe a emitir dois mandados de busca para 
capturar os respectivos suspeitos.

Chief inspector Walter Drew visited the flat, found no sign of Dr. Crippen or le Neve, and 
conducted a search of the premises. Underneath the floor of the coal cellar, he found the 
dismembered remains of Mrs. Crippen; she had been poisoned. Warrants were issued for the 
arrests of the two lovers and bulletins with detailed descriptions of Dr. Crippen and le Neve 
were distributed. 

Karen Taylor, 2001, p. 16

12 Werzbitzki, Jorge Luís – Representacão Facial Humana Descritível: “Retrato Falado”. Curitiba: Juruá Editora. 2003, p. 59

13   Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 14

14  Werzbitzki, Jorge Luís – Op. Cit, p. 60
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Com o intuito de auxiliar o processo de captura, 
um polícia britânico decide preparar um 
desenho, realizado a partir de uma fotografia do 
médico, que procurava actualizar a fisionomia 
de Crippen, cobrindo desta forma um possível 
disfarce. Na figura 66 é possível ver as alterações 
realizadas com base no retrato original. A sobre-
posição da barba no rosto assumia-se como uma 
das primeiras experiências realizadas na cate-
goria referente à manipulação de imagens.15 

Em resposta à difusão do retrato nos jornais, 
o capitão do navio Montrose que fazia a travessia 
entre Antuérpia e Quebeque reconhece o foragido 
entre os passageiros, na altura acompanhado por 
Le Neve disfarçada de rapaz. Diante deste cenário, 
Kendall decide contactar as autoridades, enviando 
um telegrama com a seguinte mensagem: 

Montrose. 130 miles West of Lizar. 
Have strong suspicion that crippen London Cellar Murderer and accomplice are amongst 
saloon passengers. Moustache shaved off, growing a beard. Accomplice dressed as boy, voice, 
manner and build undoubtable a girl. 
Kendall.

Nicholas Conneli, 2013, p. 89

Ao receber este comunicado, a Scotland Yard decide interceptar o navio, capturando de imediato os dois 
fugitivos. Não obstante se conheçam outras versões desta história, e até hoje se especule uma possível 
inocência de Harvey Crippen, ficará na memória o retrato manipulado e a mensagem que o valida, mencio-
nando a presença da barba no rosto do médico. Davam-se os primeiros passos na identificação de presumí-
veis criminosos, não só pela via do desenho mas também no encontro de novas formas de comunicação.  

Os anos vinte revelaram uma evolução considerável relativamente ao desenho utilizado pelos peritos. 
O retrato robot colocou de parte a sua aparência caricatural e começou a desenvolver uma representação 
mais detalhada do rosto. Na figura 67 é possível reconhecer as principais alterações no retrato do crimi-
noso “Wall street bomber”, acusado de provocar um ataque bombista num escritório em Nova Iorque.

No desenho do seu rosto pode notar-se a predominância da mancha em detrimento da linha, os volumes 
são simulados entre as variações de claro e escuro mas aparentam uma bidimensionalidade incontor-
nável. Em contraponto, apresentam-se os retratos de Bruno Hauptmann, acusado de ter sequestrado 
o filho de Charles Lindbergh, nos quais se evidencia a linha como o elemento construtivo de todo o 
desenho. O desenho feito pelo cartoonista Jim Barryman, apresentado na figura 68, marca as feições de 
Hauptmann a partir de uma trama de linhas que se entrelaçam. Nas figuras em baixo apresentadas, 
são mostrados dois desenhos, baseados nas descrições do Dr. Condon e do taxista Joseph Perrone, que 
se teriam cruzado com o criminoso em momentos diferentes (quando se efectuava o pagamento pelo 
resgate da criança). Ambas as representações, preparadas por artistas desconhecidos revelam os traços 
mais marcantes do criminoso, evidenciando o chapéu que ele provavelmente usou no momento em que 
se encontrou com as testemunhas.

15  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 16

FIGURA 66

Autor desconhecido,

fotografia e retrato desenhado de 

Crippen,

1910
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Ainda nos anos trinta outras descobertas marcaram a história da arte forense. O caso referente à morte 
de Isabella Ruxton é um bom exemplo disso. Quando Buck Ruxton reportou o desaparecimento da sua 
mulher à polícia, a equipa de investigação encontrou duas cabeças e os despojos de dois corpos embru-
lhados em papel de jornal. Depois de analisados os cadáveres, Isabella Ruxton foi identificada através 
de uma comparação realizada entre a fotografia do seu rosto e o negativo de uma fotografia tirada ao 
seu crânio (figura 69).

This procedure, performed by Glaister, Smith and Brash in Edinburgh, marked the first 
documented use of this technique in a medicolegal indentification case. Dr. Ruxton was tried 
and found guiltyof muder and hanged on May 12, 1936. 

Karen Taylor, 2001, p. 19

FIGURA 67

Autor desconhecido,

retrato robot do “Wall Street Bomber” 

1920

FIGURA 68

Jim Berryman (cima); autores 

desconhecidos (baixo),

retrato robot do alegado raptor de 

Bruno Hauptman. 

1932

FIGURA 69

Glaiser, Smith e Brash,

comparação entre uma fotografia e o 

crânio de Isabella Ruxton

1935
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O desenvolvimento deste tipo de estudos, influenciados pela frenologia, conduziriam ao aperfeiçoamento 
das técnicas utilizadas na categoria ligada à reconstrução e identificação facial. O período que se seguiu 
à Segunda Guerra Mundial renovou o interesse depositado nestes procedimentos, considerados úteis na 
identificação de algumas vítimas do holocausto, desencadeando alguns estudos importantes nesta área.  
Com vista ao seu desenvolvimento, a Universidade de Chicago inaugurava, em 1946, uma experiencia revo-
lucionária sobre esta matéria. Liderada pelo professor de Anatomia e Antropologia – Wilton Krogman, 
o estudo procurava reconstruir os tecidos moles do rosto a partir de um crânio tridimensional. 

O procedimento baseava-se na selecção de uma cabeça pertencente a um cadáver que era fotografada e 
depois macerada até se obter a sua estrutura óssea – o crânio. Este era posteriormente entregue a uma 
escultora – MacCue, juntamente com a informação sobre profundidade média do tecido facial referente 
à idade e ao grupo etnico do sujeito em questão para que a partir destes elementos se procedesse à 
reconstrução do seu rosto. 16 

Em 1967, a técnica implementada por Krogman foi novamente executada por Betty Pat. Gatliff, actual-
mente considerada uma pioneira na área da reconstrução facial tridimensional, em parceria com o 
antropologista Clyde Snow.17 O trabalho desenvolvido por ambos baseou-se na experiência de Krogman, 
com o objectivo de colocar em prática algumas técnicas por ele utilizadas no caso de um jovem ameri-
cano, cujo cadáver não estava identificado (figura 70). Ao observar o crânio da vítima, Gatliff começou 
por moldar o rosto deste em cima do osso craniano. Quando se concluiu a reconstrução era possível 
visualizar-se apenas uma metade do semblante; a outra parte surgia na fotografia a quando se invertia 
a imagem. Contudo, este tipo de procedimento utilizado por Gatliff acabou por se revelar insuficiente 
durante o processo de reconstrução da face. O facto deste não contemplar as assimetrias do rosto levou 
a artista forense a trabalhar a cabeça como um todo, adaptando a técnica anteriormente utilizada.

16  Wilkinson, Caroline – Forensic Facial Reconstruction. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 51

17  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 25

FIGURA 70

Betty Pat. Gallif,

primeira reconstrução facial realizada a partir do crânio

1967



141

Interestingly, Gatliff sculpted only one side of the face in this and other early cases, 
photographically “flopping” it to provide the other side. Eventually, she came to realize the 
importance of the subtle asymmetries that exist in most faces and began developing both 
sides of the face.  

Karen Taylor, 2001, p. 26

Estas noções, fruto dos processos em constante progresso, variavam de década para década, consoante 
as categorias abarcadas pela arte forense. Os artistas inseridos nesta área procuraram desde sempre 
acompanhar a evolução dos tempos através da criação de mecanismos de resposta cada vez mais 
eficazes dentro da esfera judicial. Promovia-se o aperfeiçoamento das ferramentas necessárias com 
vista à aplicação da lei aos crimes executados. É neste ponto que o desenho se encontra com a ciência 
forense e promove dentro das suas funções um auxílio no combate ao crime. 

A década de sessenta destacou-se na área forense como um momento importante para o retrato robot. 
O desenho, anteriormente realizado à mão pelos peritos, era substituído por novas técnicas e metodo-
logias que visavam a actualização dos procedimentos relacionados com identificação dos indivíduos 
procurados pela polícia. Progressivamente eram introduzidos um conjunto de sistemas que visavam 
substituir a manualidade do traço por processos mais mecanizados e consequentemente mais céleres. 
Informatiza-se assim o retrato robot com o aparecimento dos kits que propunham a construção do 
rosto a partir da junção de elementos pré-definidos e catalogados – cabelo, olhos, nariz, boca e queixo.  

A revolução do retrato compósito aplicado à identificação criminal surge nos anos setenta com o 
aparecimento do Identi-kit – uma colecção de desenhos em película transparente, arquivados numa 
caixa de madeira, que “reunia mais de 50.000 tipos fisionómicos”18. A autoria deste trabalho deve-se a 
Hugh Macdonald, um investigador da polícia em Los Angeles, que desenvolveu uma vasta pesquisa 
sobre a análise dos caracteres fisionómicos de rostos desenhados e fotografados. A sua investigação 
baseava-se num estudo sistemático e técnico, feito inicialmente a partir do acervo de fotografias do 
arquivo criminal, e posteriormente através de uma recolha fotográfica criada para responder e 
eficazmente ao estudo proposto.

Macdonald procurou classificar as características faciais do ser humano através da observação dos 
seus caracteres. Queria fotografar, estudar e arquivar o maior número de rostos possíveis, com o 
objectivo de encerrar uma diversidade de fisionomias, num espólio que pudesse auxiliar a investigação 
criminal. A visibilidade causada pela sua pesquisa inicial rapidamente despertou o interesse de uma 
empresa que se disponibilizou a patrocinar os desenvolvimentos deste trabalho, considerado percursor 
na expansão do retrato robot.

Deste modo, fotógrafos espalhados por todo o mundo procuraram capturar a diversidade de etnias 
estampadas no rosto. A sucessão de fotografias tiradas permitiu o estudo das particularidades presentes 
em cada indivíduo, separando-as por classes alusivas ao género, idade, etnia, e outras categorias distin-
tivas. A partir desta recolha desenvolveu-se um trabalho de fragmentação das fotografias recolhidas, 
permitindo a análise independente dos diversos componentes do rosto, com o objectivo de se proceder 
à classificação dos mesmos segundo categorias pré-definidas.

Todo o trabalho de fragmentação do rosto ia de encontro ao objectivo principal do Identi-kit – 
a possibilidade de se poder “manipular os fragmentos das cinquenta mil fotografias dissecadas adequa-
damente, para combinar os diversos traços fisionómicos e criar novas composições de rostos até chegar à 
aparência pretendida”19. A segmentação do rosto em fragmentos que se podiam agrupar e recombinar 
consoante a fisionomia procurada abria um campo de hipóteses alargado, permitindo aproximar 

18  Werzbitzki, Jorge Luís – Op. Cit., p. 83

19  Reis, Albani Borges dos – Op. Cit., p. 87
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mais ou menos a composição criada ao rosto do suspeito. Também o desenho se fazia envolver 
neste jogo de colagens de um modo sistemático. Sobre as películas transparentes que constituíam 
o kit, era possível - e comum - desenhar-se traços fisionómicos, detalhes específicos, ou acessórios 
que complementassem a imagem do rosto (figura 71). Cada transparência do kit correspondia a 
uma parte diferente do rosto, sendo que “uma recebia a parte do desenho com o formato do queixo, outra 
película para o formato dos cabelos, outra para o formato dos olhos, nariz, boca e partes complementares como 
barba, bigode, óculos, chapéu, cicatrizes e outros detalhes”20.

O rosto compunha-se de película em película, e rapidamente era possível substituir qualquer uma 
das partes, aproximando o retrato à fisionomia do suspeito. Este processo de construção, aparente-
mente simples e imediato, contava com a descrição da vítima como matéria geradora. Esta tarefa 
revelava-se difícil, na medida em que o indivíduo lesado se encontrava perante um espólio conside-
rável de caracteres fisionómicos.

O facto de o kit estar devidamente organizado e catalogado segundo determinadas normas de clas-
sificação, facilitava o trabalho do polícia comum, desprovido de qualquer tipo de conhecimento 
ou habilidade para o desenho, que facilmente podia orientar a vítima na escolha das transparên-
cias. Contudo, a organização e combinação das mesmas iria depender única e exclusivamente dos 
contornos fornecidos na descrição do criminoso, vinculada a uma memória traumática e incerta.

Apesar da sua utilização apresentar resultados satisfatórios na captura dos criminosos, a manipulação 
deste sistema acabou por representar um declínio para o desenho. A comodidade e a facilidade com a 
que se podia utilizar este tipo de sistemas conduziu ao esquecimento dos retratos robot realizado à mão. 
Embora estes perdurassem em alguns países, especialmente dentro dos Estados Unidos da América, 
eram gradualmente confrontados com uma panóplia de sistemas inovadores que acabaram por desenca-
dear o aparecimento dos softwares actualmente utilizados.

20  Reis, Albani Borges dos – Op. Cit., p. 87

FIGURA 71

Identi-kit Smith and Wesson e retrato realizado a partir 

do mesmo (Cortesia do Museu da Polícia Judiciária),

1976
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As hand-drawn forensic artwork began to come into its own in the U.S., the British and 
continental European police forces continued to use the photo-fit system for most composites; 
hand-drawn sketches were relatively rare. During this period, hand drawn sketches derived 
from witness interviews were considered “North American Style”. The “English Style” 
sometimes involved preparation of sketches or assemblages with little or no direct contact 
with the vitctim or witness, and with descriptive input from the investigative officer’s notes.  

Karen Taylor, 2001, p. 33

A introdução dos programas informáticos nos anos oitenta anunciavam o “fim” do desenho manual. 
O progresso promovido pelas novas tecnologias, acompanhava a arte forense e reformulava uma vez 
mais os procedimentos utilizados dentro desta área. Assim sendo, os artistas procuraram conciliar, nesta 
década, as suas experiências com uma primeira abordagem feita aos softwares, inicialmente utilizados 
dentro da arte forense, com o propósito de se estudar a progressão da idade em crianças desaparecidas.

Na sequência destes estudos, Horace Heafner e Glenn Miller, realizaram uma série de desenhos com 
base no rosto de crianças desaparecidas que depois eram introduzidos num programa de compu-
tador. Uma vez inseridos no sistema, o software gerava a respectiva evolução do rosto consoante a 
base de dados disponível. 

Upon his retirement from the FBI, Horace Heafner went to work at the Nacional Center for 
Missing and Exploired Children in Alington, Virginia, primarily doing chuld age-progressions. 
He and partner Glenn Miller continued development and refinement of the child age progression 
method, incorporating greater use of familial traits in the images, resulting in the recovery 
of numerous children. They began with hand-drawn sketches and then went to computer-
generated enhancements of available photographs. 

Karen Taylor, 2001, p. 35

Este primeiro contacto do desenho manual com o universo digital permitiu aperfeiçoar as técnicas de 
envelhecimento suplantadas no rosto. O resultado desta experiência fortuita acabou por geral o boom 
que se estendeu à criação dos softwares especializados em retrato robot. 

Um dos primeiros softwares a surgir neste contexto é o Compusketch21 (figura 72), um programa prepa-
rado por Tom Macris, um polícia norte americano, através do qual se podia construir um retracto robot 
utilizando um espólio de aproximadamente 40.000 desenhos correspondentes a caracteres do rosto.22 

21  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 36

22  Idem, ibidem

FIGURA 72

Tom Macris,

retrato robot realizado a partir do 

sotware “Compusketch”
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A utilização deste programa permitia formular o retrato a partir de uma base de dados, na qual se 
iam seleccionando os respectivos componentes do rosto consoante a descrição da vítima. A mão do 
desenhador era substituída por um conjunto de comandos que deslocavam os caracteres do rosto 
e construíam por etapas um género de colagem. Os recortes pertencentes aos olhos, nariz, boca e 
queixo iam-se acoplando entre si e ajustavam-se ao contorno do rosto adornado pelo cabelo. Assim se 
compunha o retrato sem o auxílio do lápis. Surgia o incontornável retrato robot na verdadeira ascen-
são do termo, construído dentro de um automatismo orientado pelo homem. A era digital entrava  
finalmente no domínio da arte forense que actualmente se deixa dominar pela evolução tecnológica 
presente nas suas investigações.

1.2  O ARTISTA FORENSE 

A denominação subjacente ao termo “artista forense” encontra as suas raízes no nome forensic artist. 
A sua utilização é bastante frequente no Estados Unidos da América e refere-se aos profissionais que 
trabalham na área da arte forense, comummente designada por forensic art. A relação que esta termi-
nologia mantém na junção dos termos – arte e forense, procura adequar a interligação das ciências 
forenses com o universo das artes, sublinhando esse contacto directo nas respectivas designações. 

Partindo deste pressuposto, poderá dizer-se que o artista forense se define sobretudo pela capacidade 
e o poder de encaixe dos seus conhecimentos no campo das artes visuais à investigação criminal. 
Contudo, a grande maioria dos peritos que trabalham nesta área acabaram por surgir dentro do 
contexto da investigação policial, como uma alternativa para o desenvolvimento das tarefas abar-
cadas pela arte forense. Deste modo, eram destacados alguns membros da Polícia Judiciária, que se 
familiarizavam com as técnicas e os procedimentos utilizados, com o objectivo de desenvolverem os 
seus próprios trabalhos.

Os conhecimentos sobre a estrutura do sistema legal e os moldes da investigação são considerados 
um factor importante durante o desempenho das funções executadas pelo artista forense. Torna-se 
essencial adaptar os conteúdos relacionados com a área da Criminalística à componente gráfica com o 
intuito adequar as funcionalidades da representação gráfica às necessidades manifestadas pela prática 
investigativa. Esta capacidade de encaixe, é entendida como uma mais valia perante o artista civil23 
que embora se familiarizasse com as técnicas e os materiais utilizados para o efeito, desconhece os 
meandros relacionados com a esfera criminal.

Practitioners in this business tend to enter the field from various directions. Many are police 
officers who began doing forensic art out of necessity on cases within their own agencies. 
Others are civilian employees working within police agencies who demonstrate artistic talent 
and were recruited by detectives to help with their investigations.
       Karen Taylor, 2001, p. 8

Inseridos neste contexto, aparecem, inicialmente e deste modo, os primeiros artistas forenses 
que procuravam conciliar as suas novas funções com a evolução dos métodos utilizados ao longo 
de várias décadas. Entre croquis e desenhos rigorosos, retratos robot e as imagens manipuladas, 
tudo era deixado ao cargo destes especialistas já́ familiarizados com os trâmites da investigação. 
Adaptava-se o talento para o desenho, demonstrado por alguns, às necessidades de cada caso e 
preparavam-se os desenhos que se estendiam ao registo das provas do crime até à especulação e 
ao apuramento dos culpados.

23  Taylor, Karen T. –  Op. Cit., p. 8
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Dentro da actividade destinada aos artistas forenses, Karen Taylor defende que estes deverão estar 
inteiramente familiarizados com o universo das ciências forenses, devendo instruir-se e actualizar-se 
de acordo com as categorias em que se especializam. Um perito vocacionado para executar retratos 
robot deverá dominar as diferentes técnicas relacionadas com a abordagem e a entrevista realizada à 
vítima. O domínio deste tipo de procedimentos base propicia a optimização do trabalho relacionado 
com a concepção do retrato. 

Do mesmo modo, os especialistas que se dedicam à manipulação de imagens, da qual se destacam os 
retratos de progressão etária, deverão dominar todo o conhecimento relacionado com os processos 
de envelhecimento associados ao rosto. É importante compreender como é que a fisionomia se vai 
alterando nas diferentes faixas etárias, e de que modo é que estas transformações se processam em 
termos gráficos. 

Igualmente relevante, nesta prática, é o acompanhamento da evolução tecnológica no que respeita a 
optimização dos softwares que permitem adequar a técnica à finalidade deste tipo de trabalho. 
O domínio das novas tecnologias é por vezes determinante para se alcançarem resultados significa-
tivos na identificação de indivíduos desaparecidos ou até de cadáveres. 

Na tentativa de apreender e melhorar as estratégias associadas à prática da arte forense, o contacto 
entre artistas e cientistas forenses pode ser providencial no desenvolvimento de conhecimentos que 
acabarão por se reflectir na produção do trabalho gráfico. A existência de parcerias na elaboração de 
alguns desenhos é bastante comum. O aconselhamento e orientação por parte de alguns profissionais 
ligados à Patologia e à Antropologia forense poderá ser preponderante para a aquisição de informações 
relacionadas com o homicídio de vítimas não identificadas. Este tipo de profissionais consegue trans-
mitir dados importantes para a criação de reconstruções faciais e desenhos postmortem, baseados em 
corpos dilacerados, muitas vezes em processo de decomposição ou apenas com base nas suas ossadas. 

A execução destes desenhos, assentes na reconstrução do rosto a partir da análise do cadáver, 
requerem um conhecimento profundo sobre os processos de decomposição e transformação inerentes 
à degradação do corpo. Enquanto os especialistas em desenho post-mortem deverão dominar o campo 
da Tafonomia24, aqueles que se dedicam à aproximação facial terão que basear todo o trabalho na 
antropologia. É a partir destas premissas que o artista forense se vai aproximando cada vez mais da 
ciência, deixando para segundo plano a componente ligada às artes, essencialmente focada no exer-
cício da técnica. A par e passo, todo o seu trabalho é estruturado em torno das disciplinas forenses 
adequadas ao tipo de trabalho e imagem que se procura desenvolver. Desde o desenho manual/digital 
até à escultura, compreende-se que a informação comunicada pela arte forense, reunida em conjunto 
com outras áreas científicas, apenas se materializa no encontro de todas estas ferramentas. 

A utilização dos instrumentos e dos materiais é sem dúvida fundamental para a execução do trabalho 
levado a cabo pelo artista forense. Mais interessante ainda é analisar a evolução das ferramentas e das 
técnicas utilizadas neste âmbito. Se há sensivelmente três décadas atrás, os riscadores e o papel eram 
os principais protagonistas da actividade exercida por este tipo de profissionais, hoje em dia a maioria 
dos trabalhos realizados nesta área requer um vasto conhecimento informático. 

A era digital revolucionou o modo como se desenvolve toda a componente gráfica relacionada com a arte 
forense. Actualmente é possível encontrar um conjunto alargado de grafismos inseridos nesta área: dese-
nhos manuais (apesar dos avanços tecnológicos estes continuam a ser realizados em alguns países, espe-
cialmente nos Estados unidos da América), desenhos digitais foto-realistas, imagens geradas a partir de 

24  A Tafonomia (do grego taphos – enterro e nomos – lei) é um ramo da paleontologia que se centra nos processos de decomposição 

e fossilização relativos a um determinado organismo. 



MARINA VALE DE GUEDES PARTE II

computadores e ainda modelos 3D.25 A maioria destas imagens é criada por artistas forenses, 
o que não invalida o facto de outras serem realizadas por técnicos especializados em determinados tipos 
de softwares. Dependendo do género de imagem criada, os conhecimentos ligados à área do desenho 
poderão ser dispensados, em detrimento de um domínio das tecnologias utilizadas neste âmbito. 

Esta realidade levanta algumas questões no que concerne à formação dos peritos forenses. Se por 
um lado já se verificou que é essencial o contacto com as matérias abordadas pelas ciências forenses, 
por outro é incontornável que essa aproximação se verifique também junto das técnicas e das ferra-
mentas inerentes aos diferentes processos de produção gráfica, independentemente desta se focar em 
figurações manipuladas manual ou digitalmente. Para além da questão relacionada com a formação 
profissional, maioritariamente centrada numa aprendizagem repartida entre o âmbito das artes e das 
ciências forenses, existe ainda um permanente debate que procura analisar as vantagens e desvanta-
gens das novas tecnologias no desenvolvimento da arte forense.

Lisa Bailey realça esta controvérsia quando refere a sensibilidade do tema abordado por alguns espe-
cialistas que desenvolvem consigo todo o trabalho assente nesta área. Alguns estão dispostos a 
recorrer às novas tecnologias, enquanto outros continuam ligados a procedimentos mais rudimentares. 
Independentemente de se validarem ou não os pressupostos por detrás de cada escolha, é incontornável 
pensar que o mundo digital revolucionou a forma como os artistas forenses encaram as suas funções. 
O aparecimento do Photoshop foi sem dúvida o gatilho que desencadeou uma serie de alterações rela-
cionadas com a produção de imagens e ao qual dificilmente se poderá ignorar daqui em diante. 

What started all this? In a word: Photoshop. I doubt that many forensic artists blinked way 
black in 1990 when that first version was released, but now it’s a force that can be ignored. 
Not only has it changed the way forensic artists work, it’s changing what the public expects 
from us and how effective out efforts will ultimately be within an investigation.  
         Lisa Bailey, 2014, p. 8

Bailey salienta o poder desta ferramenta no meio da arte forense, não só pela possibilidade de através 
dela se conseguir manipular qualquer tipo de imagem, mas também pela capacidade que este software 
tem de reproduzir digitalmente todos os procedimentos ligados ao desenho e à pintura. Esta caracterís-
tica permite replicar os mecanismos associados ao desenho, acrescentando a possibilidade de trabalhar 
por camadas que se vão sobrepondo. Em vez de se cingir o desenho a um suporte fixo, este poderá 
beneficiar de uma ação cumulativa, na qual se podem acrescentar e retirar elementos (layers) sem inter-
ferir com a sua estrutura base. Assente nesta particularidade abre-se um conjunto de possibilidades 
que contribuíram essencialmente para a mecanização de alguns processos manuais, cuja actualização 
acabou por resultar numa produção gráfica mais célere. Todos os desvios, alterações e acrescentos que 
anteriormente eram rectificados à mão, e em alguns casos com recurso a desenhos adicionais, podem ser 
hoje manipulados acedendo às diferentes camadas do desenho. 

It’s hard to express how much difference this has made in timeliness and workflow. No more 
need to make multiple drawings; no more overlays with tracing paper and cutouts and light 
tables. If we don’t like a line we drew, either ten seconds or ten minutes ago, we can get rid of 
it without affecting any other part of the image.  

Lisa Bailey, 2014, p. 9

As mais valias inerentes a este tipo de softwares são evidentes, contudo é preciso salvaguardar que a 
função implícita na produção destas imagens se sobrepõe muitas vezes aos meios e às técnicas utili-
zadas. Mais importante do que produzir imagens actuais e de forma célere deve-se compreender e 
privilegiar a ligação que estas mantêm com o sistema judicial. Este compromisso é fundamental na 

25  Bailey, Lisa – Ask a Forensic Artist. Estados Unidos da América: Honeybee Media, 2014, p. 8
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execução de todo o trabalho produzido pelos artistas forenses. A sua principal função é desenvolver 
imagens que auxiliem a investigação, em particular na vertente ligada à identificação de sujeitos – 
vítimas ou agressores que por algum motivo se encontram desaparecidos. 

Na captura destas identidades, e de acordo com o tipo de crime associado ao seu desaparecimento, 
os artistas forenses procuram criar retratos que consigam identificar um determinado indivíduo. 
Partindo deste principio Bailey refere um pormenor curioso e que de certa forma poderá ser deter-
minante para que estas imagens cumpram a sua função. Apesar das novas tecnologias permitirem 
cada vez mais a criação de imagens foto-realistas, a utilização das técnicas que conduzem a este tipo 
de representações deverá ser utilizada com moderação. A criação de uma imagem demasiado realista 
poderá ser inútil no processo de reconhecimento do sujeito e ao mesmo tempo cercear a sua procura. 

When people see an image we want them to know that it’s a artist’s rendition, not a 
photograph. Then, we want them to considerer whether in resembles someone they know. 
An image that looks like an artist’s interpretation has more wiggles-room in the viewer’s 
mind than something that looks exactly like a photograph, and will result in more calls 
for detectives.

Lisa Bailey, 2014, p. 10 

A interpretação do artista sobre o rosto procurado é essencial durante o processo de produção da 
imagem e, consequentemente mais eficaz para o seu reconhecimento. Não só porque permite identi-
ficar o tipo de fisionomia procurada, mas também porque abre, dentro de um determinado espectro, 
o campo de possibilidades inerentes a essa procura. 

Associada aos procedimentos técnicos, o artista forense tem ainda de ter em conta a sua ética 
profissional. A conduta exigida no exercício desta profissão é fundamental quando todo o material 
de trabalho gira em torno de um contacto próximo com o universo criminal e os seus agentes: 
crimes, vítimas, testemunhas e informação confidencial. 
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2.  

DESENHO FORENSE

DENOMINAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A concepção primordial do desenho manteve-se sempre ligada à ideia de apêndice relacionado e utili-
zado no desenvolvimento das antigamente denominadas artes maiores - a sua função era apenas 
entendida como um suporte no qual se poderia especular, ensaiar e preparar a obra que viria depois. 
Os registos podiam variar consoante o efeito pretendido, entre a realidade perceptiva (mimética) e o 
enredo da imaginação, no entanto a sua função constituiu-se durante muito tempo como um estudo 
preparatório e não como um processo do acto criativo e exposição de ideias, autónomo.26

Considerado por Massironi como um instrumento dócil, o desenho manteve-se sempre ao alcance de 
todos aqueles que dele se serviram para erguer as suas obras. A primazia dos materiais, na sua grande 
maioria bastante rudimentares, conferiu-lhe uma certa versatilidade capaz de se imiscuir numa diver-
sidade de áreas, com o propósito de legitimar as suas funções e evidenciar as potencialidades do seu 
caráter utilitário.

É importante reconhecer no desenho a capacidade de comunicar uma ideia independentemente de se 
validar ou não o propósito para a sua formalização. Da ação poderão resultar os ingredientes neces-
sários para o desenvolvimento de um determinado projecto, espicaçado pelo desenho, que se insurge 
como um catalisador de sugestões facilmente ensaiadas e encenadas na folha de papel.

Actualmente é reconhecido o papel que o desenho desempenha na sociedade, não só através das áreas 
que dele se alimentam, mas também na escrita e nos rabiscos displicentemente desenhados sobre a 
folha de papel quando pretendemos explicar entre traços um determinado assunto. Também o desenho 
sobrevive muitas vezes do impulso imediato, das garatujas que num pedaço de papel condensam uma 
ideia na sua representação.

A presença constante desta ferramenta versátil torna-se incontornável durante o processo comunica-
tivo, será a partir desta premissa que se pretende abordar o propósito e as implicações do desenho inse-
rido no universo das ciências forenses, evidenciando e questionando o uso e a pertinência do processo 
desdenhativo como um meio de análise válido na investigação de um crime.

Dentro deste espectro, a denominação – desenho forense – procura focar a actividade desenhativa 
inerente ao campo da arte forense, incluindo toda a produção imagética que extrapola os limites desta 
prática. A utilização deste termo, muito embora se familiarize e mantenha pontos de contacto com a 
definição comummente utilizada – forensic art, distancia-se das suas premissas quando se centra na 
análise exclusiva do desenho inserido no âmbito das ciências forenses e, consequentemente, 
no contexto da investigação judiciária. 

Para que a destrinça entre ambas as designações se torne clara, focam-se as suas principais disse-
melhanças. Como a própria terminologia sugere, enquanto a arte forense se centra na aplicação das 
técnicas introduzidas pelas artes plásticas ao ramo das ciências forenses, o desenho forense foca 
análise exclusiva da representação gráfica produzida na referida área. Para além desta diferenciação 
base, a arte forense define-se como uma prática focada na identificação de sujeitos pela via da repre-
sentação bi ou tridimensional, excluindo deste modo a aplicação do desenho a outro tipo de funções e 
registos, que se desviam da fisionomia do rosto e se focam na análise e documentação do crime. 

Perante esta lacuna, o estudo do desenho forense aborda as funcionalidades do desenho presente na 
arte forense, realçando a produção dos retratos que procuram identificar indivíduos vivos ou mortos, 

26  Barbosa, José Manuel - O desenho na era da imagem digital, Psiax, Porto. issn. vol., no 1, 2002, p. 44
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mas também analisar os grafismos que ilustram e documentam a história do crime, e as suas reper-
cussões em tribunal. Neste contexto apresentam-se algumas representações históricas que procuram 
alargar o espectro do desenho inserido no âmbito das ciências forenses, debatendo o modo como estas 
imagens se relacionam com o universo do crime.

Muito embora se apresente, numa fase inicial, o percurso histórico preconizado pela arte forense, 
verifica-se que esta não considera um conjunto de imagens que marcaram a relação e a evolução do 
desenho associado à investigação criminal. A presença destes desenhos marginais permite comple-
mentar a história do desenho inserido nesta área, e ao mesmo tempo questionar o modo como este se 
foi desenvolvendo, a par das técnicas utilizadas pela polícia, no escrutínio de alguns crimes mediáticos 
ocorridos entre o século XIX e o século XX. 

Respeitando a cronologia dos eventos, analisa-se em primeiro lugar um conjunto de desenhos do século 
XIX pertencentes ao espólio da biblioteca do estado da Virgínia – Library of Virginia. Dos inúmeros mapas 
patentes na sua colecção, apresenta-se uma secção denominada de “plats” que assenta na recolha 
de cartografias sobre a geografia local e a sua evolução ao longo dos séculos. Nesta compilação 
encontram-se um conjunto de imagens associadas à investigação de vários homicídios, que explo-
ravam inicialmente as potencialidades do desenho na documentação gráfica de locais e trajectórias, 
posteriormente apresentadas ao júri em tribunal.27 

27  Smith, Ryan – CSI old Virginia: Scenes of murder and mayhem in the local government records collection [Em linha] [s.l.: 

s.n.] 2011. [Consult. 8 Out. 2016]. Disponível em WWW: http://www.virginiamemory.com/blogs/out_of_the_box/2011/06/15/

csi-old-virginia-scenes-of-murder-and-mayhem-in-the-local-government-records-collection/

FIGURA 73

Autor desconhecido,

desenho relativo ao homicídio de James Rogers

1869

FIGURA 74

Autor desconhecido,

Commonwealth v. Wade W. Lester

1897
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A necessidade de visualizar o local do crime e a relação que este mantém com os elementos que o 
compõe, despoletou a presença desta ferramenta no contacto com a esfera criminal. Antes do apareci-
mento da fotografia, o desenho era a única forma de registar o contexto da ocorrência e torna-lo visível 
aos olhos da justiça. Esta supremacia permitia-lhe não só o registo evidente e geográfico do crime, mas 
também a orientação do júri na leitura dos acontecimentos.

A figura 73 exemplifica este tipo de manifestações gráficas. Assente na geografia de Manchester, 
encontra-se um desenho relacionado com o homicídio de James Rogers. Segundo os registos apresen-
tados pela Library of Virginia, este grafismo data de 1869 e procura revelar ao júri a existência de duas 
rotas situadas entre a casa de Richard H. Whitehead, o presumível homicida, e a taberna onde se deu o 
tiroteio que acabou por vítimar James Rogers. 

Ao analisar a imagem compreende-se que esta representa o local do crime do qual se destaca a casa 
de Whitehead (sinalizada a amarelo na parte superior do desenho) e a taberna (sinalizada a amarelo 
na parte inferior do desenho) A acompanhar o registo topográfico, encontra-se o delineamento de 
dois percursos assinalados com cores distintas – um a vermelho e o outro a azul, que marcam, numa 
primeira abordagem, a relação de proximidade considerada entre o local do crime e a residência do 
homicida. Na tentativa de descodificar a importância destes grafismos, sublinhando o facto de se desco-
nhecer o que está por detrás do seu delineamento, considera-se que estes poderão assinalar o trajecto 
utilizado por Richard Whitehead para chegar à taberna (marcado no desenho a azul) e o caminho de 
regresso a casa após o tiroteio (marcado no desenho a vermelho). 

Esta noção poderá ser validada no contexto do próprio desenho quando se verifica que o percurso assi-
nalado a vermelho marca a fuga de Whitehead da taberna. Ao observar a trajectória, compreende-se 
que o homicida evita passar pela entrada principal do edifício, optando por contornar as suas traseiras 
e prosseguir num caminho alternativo que se resguarda, em determinados pontos, das estradas princi-
pais demarcadas no mapa. Desta forma, a linha vermelha evidencia a fuga do homicida, cuja trajectória 
terá sido em princípio reconstruída a partir de relatos de testemunhas oculares e eventuais vestígios 
deixados ao longo do percurso.  

Recorrendo a esta representação o júri conseguia compreender a factualidade subjacente ao homicídio, 
verificando o modus operandi de Whitehead, evidenciado pelas trajectórias demarcadas no mapa. 
De um modo conciso e eficaz o desenho representava a sumula da investigação levada a cabo pela 
polícia, ilustrando deste modo a história por detrás da morte de James Rogers.  

A utilização deste tipo de desenhos permitia complementar e comunicar os resultados apurados pela 
polícia, tornando os contornos do crime visualmente acessíveis. Resultante da acumulação de vestí-
gios, testemunhos e eventuais documentos escritos, o desenho permitia agregar a informação resul-
tante da investigação para demonstrar graficamente cenários e teorias numa audiência em tribunal. 

Diante destas valências, analisa-se outro desenho com contornos muito particulares. Na sequência de 
uma acusação que envolveu a morte de um trabalhador por envenenamento, o tribunal apresentou 
um desenho (figura 74) que ilustra o percurso sinuoso seguido pelo sujeito intoxicado entre o moinho 
onde trabalhava e a sua residência. Num registo gráfico que se distingue da imagem anteriormente 
analisada, este desenho foca-se apenas na trajectória de Davis assinalada com um traço interrompido. 
A sua finalidade manifesta-se na ação de mapear o seu percurso até casa, identificando o local da sua 
morte – “point at which W. Y. Davis died” e o registo da distancia percorrida até casa definido em “74 ½ 
yards” – aproximadamente 68 metros.
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Com o intuito de completar a informação transmitida pelo desenho, encontra-se um corpo de texto 
que visa orientar a leitura do percurso, assinalando a distância registada entre os locais de maior rele-
vância para a investigação deste homicídio – o escritório, o estábulo, o moinho e a residência. Este tipo 
de anotações permitia completar o levantamento geográfico, consolidando a informação gráfica com as 
normas e os processos intrínsecos à investigação do crime. 

Muito embora se desconheça qual a importância e o valor que este tipo de registo deteve na apre-
ciação do homicídio de Davis em tribunal, considera-se que o seu conteúdo representa uma realidade 
de indícios deduzida pela investigação criminal. Na tentativa de analisar o percurso que conduziu à 
morte de Davis, o desenho traduz e revela os procedimentos implícitos na descodificação da história 
por detrás do crime – o levantamento gráfico do local do crime, a percepção do percurso que levou ao 
homicídio e a anotação das distâncias entre pontos fulcrais. Esta particularidade viria a estabelecer 
o vinculo entre o desenho e actividade policial, marcando a evolução da sua presença no contexto da 
investigação criminal.  

Apesar destes desenhos participarem activamente na documentação do crime, era bastante comum 
encontrar exemplares semelhantes nos jornais. A sua utilização servia para ilustrar as notícias 
associadas à divulgação de alguns crimes. De acordo com o mediatismo criado em torno deste tipo de 
acontecimentos, a imprensa procurava acompanhar com desenhos a evolução da investigação. 
O caso que remonta à morte de Mary Phagan demonstra a relação que o desenho mantinha, não só com 
a investigação do delito e a sua apresentação gráfica em tribunal, mas também com a ilustração das 
notícias que lhe estavam associadas. 

A 28 Abril de 1913, era noticiado no The Atlanta Journal o homicídio de Mary Phagan. Na primeira página 
(ver figura 75) aparecia em destaque a sua fotografia e um desenho que procurava elucidar o leitor sobre 
os meandros por trás do crime. Relatava-se uma das muitas teorias que viriam a pautar a investigação 
deste caso, desencadeado com a morte de Phagan e encerrado com o linchamento de Leo Frank.

Num acumular de informações contraditórias, a história constrói-se a partir do momento em que Mary 
Phagan se dirige à fábrica de lápis onde trabalhava para receber o seu ordenado. Dentro do edifício, 
a vítima dirige-se ao gabinete de Leo Frank – o gerente da companhia, e a partir desse instante não se 
consegue precisar o que aconteceu. O seu corpo seria posteriormente encontrado pelo vigilante da 
fábrica, na cave do armazém, já sem qualquer sinal de vida. 

A denuncia feita à policia rapidamente se fez ressoar nos meios de comunicação social que inundaram 
as páginas dos jornais com relatos e teorias sobre o que se teria passado no dia em que Mary Phagan 
morreu. As notícias associadas à sua morte eram pontualmente acompanhadas por alguns desenhos 
que procuravam explicar a lógica por trás da investigação e as sucessivas versões dos diferentes inter-
venientes no crime. 

Na página do The Atlanta Journal encontra-se uma dessas representações. O diagrama apresentado faz 
um levantamento da planta da fábrica, identificando os locais onde teria decorrido a ação – o segundo 
piso e a cave. Seria a partir do seu reconhecimento que se encontravam os elementos mais preponde-
rantes para a investigação do crime – o escritório de Leo Frank (offices), o local onde foi encontrado o 
corpo (basement) e a oficina de trabalho (machine room) no qual se recolheram vestígios de cabelo e 
sangue pertencentes à vítima. 

O título do desenho – “Diagram shows how girl was murdered and dragged to basement”, enunciava o 
principio da teoria resultante da investigação. Mary Phagan teria sido morta na oficina de metal, 
atendendo aos vestígios biológicos encontrados no local, e depois deslocada até à cave onde foi 
posteriormente encontrada. 
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FIGURA 75

Autor desconhecido,

The Atlanta Journal

1913
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Investigations Monday morning proved that Mary Phagan was murdered in the metal room, 
on the second floor of the factory, and that her body was lowered in the elevator to the 
basement, and was dragged across the oozy slimy floor of the cellar to the corner where it 
was found lying face upward between 3 and 4 o’clock Sunday morning.  

The Atlanta Journal, p. 1, 1913

Aliado à planificação dos espaços, encontra-se ainda um desenho enquadrado num circulo. No seu 
interior explica-se com algum detalhe o pormenor do cabelo depositado em cima de um torno situado 
na oficina de metal. Estruturado a partir de uma representação perspectivada, este assume-se quase 
como uma imagem captada a partir de uma lupa de detective que localiza e aumenta a relevância da 
prova. Neste exercício de aproximação, faz-se através do desenho uma chamada de atenção ao leitor. 
Ao enfatizar a presença do cabelo no torno, determina-se a importância deste vestígio para a investi-
gação, corroborando a teoria relatada na notícia – ver para crer.

Blood upon the floor in the metal room and strands of hair found in the machinery of a lathe, 
establish the fact that Mary Phagan met her death there instead of in the cellar. 

The Atlanta Journal, p. 1, 1913

Com base neste exemplar compreende-se que a utilização do desenho extrapola o campo da arte 
forense para se aproximar de uma vertente ligada à documentação e exploração da representação 
gráfica, utilizada no âmbito da investigação judiciária. Esta aproximação permitia canalizar a utili-
zação do desenho a partir de duas funções distintas – como elemento gráfico capaz de acompanhar o 
discurso implícito na divulgação publica do crime e como uma ferramenta útil durante o processo de 
investigação conduzido pela polícia. 

Analisando a aplicação do desenho à investigação criminal, é possível encontrar um conjunto de 
registos dentro do processo penal que indiciou Leo Frank como o principal suspeito associado à morte 
de Mary Phagan. Neste documento apresenta-se toda a informação recolhida sobre o caso, destacando 
uma secção de provas – denominada de State’s Exhibit, entre as quais se encontra uma perspectiva 
isométrica referente à fábrica de lápis (figura 76). 

Diante da imagem é possível compreender a estrutura arquitectónica do edifício, dividida em três 
andares, e a marcação do percurso que desencadeou a morte de Phagan. Numerado de um a quinze, 
este inicia-se no gabinete de Leo Frank (1) – o local onde a vítima recebe o ordenado, e termina na cave 
(15) onde o corpo é encontrado pela polícia. Ao longo da trajectória, o desenho concentra-se na reconsti-
tuição do crime suportada pelos vestígios que indiciam a cronologia do evento e procuram encontrar a 
lógica estabelecida entre o principio e o fim da jornada. Para acompanhar a leitura do desenho é vetado 
o acesso à legenda, tornando o entendimento da representação pouco perceptível, compreende-se, no 
entanto que a história reportada se remete à defesa e comunicação gráfica de uma versão dos factos. 

Ainda referente à sua análise, salienta-se a presença de três fotografias que se sobrepõe ao desenho e 
permitem documentar e associar o registo de duas fechaduras e outro elemento imperceptível (possi-
velmente utilizados como elemento de prova) ao respectivo local onde se inserem. O destaque destas 
imagens, ligadas ao desenho por intermédio de setas, permite perceber e subsidiar a lógica por detrás 
do percurso, que pressupõe a transposição destas barreiras pelo homicida. A relação destas fotografias 
com o espaço sugere a orientação do percurso realizado entre o escritório e a cave, validando a impor-
tância do desenho, não só como uma ferramenta útil durante o processo de dedução e associação de 
provas na reconstrução do crime, mas também como um elemento fundamental na exposição e defesa 
da teoria reafirmada pelo estado. 
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FIGURA 76

Autor desconhecido,

State’s Exhibit

1913
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Na tentativa de se apurar a versão que indiciava Leo Frank como o principal suspeito neste caso, 
analisa-se um segundo desenho publicado no The Atlanta Journal.28 Ao observar a figura 77, incorporada 
na primeira página do jornal, compreende-se que esta terá sido realizada com base no desenho ante-
riormente analisado. A similitude partilhada entre ambas é notória, diferindo apenas em termos de 
registo – um mais aproximado da linguagem característica do desenho técnico e o outro da ilustração – 
e da narrativa subjacente à representação. Enquanto a primeira se foca na teoria defendida pelo estado, 
a segunda conta a versão de Jim Conley – um funcionário da fábrica, que incrimina Frank e especifica 
a sua participação no crime. 

Segundo Conley, o suspeito teria morto Phagan na oficina de metal e solicitado a ajuda do funcionário para 
deslocar o corpo até à cave. Com base no seu depoimento, o jornal decide ilustrar a história por detrás das 
suas declarações tornando visível o percurso e a participação de Conley e Frank durante o incidente. 

Atentando ao desenho, compreende-se que este se assemelha a uma peça de banda desenhada, cujas 
vinhetas se sucedem à medida que os intervenientes se deslocam dentro do edifício. As personagens, 
identificadas através de pequenas figuras estilizadas, animam a história com o intuito de explicar 
passo a passo a cronologia do evento. Numerada de um a dezassete, esta constrói-se a partir de uma 
ordem específica, expressa na legenda que acompanha a representação. Entre o desenho e a sua 
descrição encerra-se a narrativa do crime. Para o leitor, a sua materialização estabelece uma relação de 
proximidade com o homicídio potenciando a apreensão da informação contida no desenho. 

Perante esta noção, sublinha-se a importância do desenho como elemento comunicativo e explanador 
de conjecturas e refutações resultantes da investigação judiciária. Inserido na abordagem desta proble-
mática salienta-se um caso no qual a presença desta ferramenta procurou compreender e comunicar 
as evidências resgatadas durante o processo investigativo. O assassinato de John F. Kennedy originou 
uma serie de teorias e conspirações que cogitaram a morte do líder americano. Por entre as enúmeras 
histórias que permanecem até hoje associadas a este incidente, subsistem os desenhos que serviram 
de palco à reconstrução do crime. 

A 22 de Novembro de 1963, o desfile presidencial em Dallas assinalava a morte do presidente dos 
Estados Unidos. A projecção dos três disparos, entre os quais se destaca a bala que interceptou a cabeça 
e atestou o óbito de John Kennedy, desencadearam o principio de uma investigação envolta em misté-
rios e controvérsias. Liderada por várias entidades oficiais – a polícia de Dallas, o FBI, a Warren Comission, 
entre outras, estas apontavam Lee Harvey Oswald como o autor do crime, contudo o seu assassínio 
inesperado contribuiu para atear o clima conspiratório e levantar uma serie de questões sobre o que se 
teria passado no dia do incidente. 

Perante impossibilidade de se explorar o testemunho do único suspeito capturado, a investigação 
centrou-se no momento do assassinato e nos resultados da autópsia realizada a Kennedy. Surgem 
neste contexto uma serie de representações gráficas – fotografias, vídeos e desenhos, que procuram 
estabelecer a relação entre o local, os disparos e a vítima, com vista à reconstituição do crime. Ao 
analisar alguns destes documentos, compreende-se que a sua manipulação pode ser determinante 
na apresentação dos factos, baseados em teorias e conclusões que poderão extrapolar a realidade do 
que é efectivamente apurado.  Neste jogo de interpretação, o desenho serve muitas vezes de interme-
diário apto a expor o discurso implícito na recolha, análise e conclusão dos elementos que compõem 
a história do crime. 

28  A troca de imagens e informações entre a polícia e os jornais era inevitável e de certa forma valorizada na medida em que este 

intercâmbio poderia conduzir a novos indícios e consequentemente ao apuramento da história por detrás do crime. Contrariamente 

ao que acontece actualmente, a cedência de informações específicas por parte da polícia aos meios de comunicação social era de 

certo modo valorizada, principalmente quando se publicavam nos jornais os sucessivos retratos de criminosos ou indivíduos desa-

parecidos, na esperança de que a visualização massiva destas imagens pudesse auxiliar a investigação criminal.
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FIGURA 77

Autor desconhecido,

Conley’s pantomime illustration of gruesome part he played in Phagan crime

1913
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Este exercício de aproximação – mediado entre a informação implícita na investigação e o desenho, 
é notório quando se analisam as representações que documentam a extensão dos ferimentos locali-
zados no corpo da vítima. No relatório apresentado pela Warren Commission29, destaca-se um desenho 
que se torna crucial para o entendimento do impacto provocado pêlos disparos. Segundo a avaliação da 
comissão, os especialistas concluíram que o presidente teria sido atingido por dois tiros com entrada 
na parte traseira do corpo.30

A figura 78 apresenta a informação resultante da autópsica através de um diagrama que explicita a 
projecção das duas balas, identificando os respectivos pontos de entrada e saída. Com este desenho, 
ilustra-se a conclusão reiterada pela Warren Comission – John Kennedy foi atingido por dois tiros, 
cuja direcção pressupunha a localização do franco-atirador num nível superior ao da vítima e que se 
encontrava na sua retaguarda. Segundo esta teoria, o primeiro projectil atingiu o presidente na parte 
superior das costas, trespassando a garganta em direcção ao corpo do governador John Connally, 
enquanto a segunda penetrou a parte inferior da cabeça em direcção ao lobo occipital direito, através 
do qual foi expelida.31

Esta conclusão é espelhada no desenho que, independentemente de se validar ou não a informação que 
o sustenta, cumpre a sua função como um documento gráfico capaz de expor a informação manifestada 
na análise do cadáver. A sequência composta pela representação de Kennedy, dividida em três momentos 
distintos, identifica a localização e extensão dos ferimentos, apontando a direcção e intercepção dos 
projecteis no corpo da vítima. De forma clara e concisa o desenho subsidia a teoria defendida no relatório 
proposto pela Warren Commission, no qual Oswald era tido como o autor dos disparos. Para corroborar o 
seu envolvimento neste crime o desenho propõe ainda uma associação entre o local e o posicionamento 
do franco-atirador, na altura do assassinado, e os efeitos provocados pêlos disparos. 

29  A Warren Commission, também referida como The President’s Commission on the Assassination of President Kennedy, consiste numa 

entidade governamental criada com o objectivo de investigar o assassinato do presidente dos Estados Unidos da América - John F. 

Kennedy. Inaugurada em 1963 pelo presidente Lyndon B. Johnson, o sucessor de Kennedy, esta propunha-se a avaliar as evidências 

reunidas pelo FBI, assim como a restante informação relacionada com o caso, com o objectivo de reportar as suas conclusões ao 

publico, desmistificando eventuais teorias conspiratórias. 

30  Aguilar, Gary L.; Cunningham, Kathy – How five investigations into JFK’s medical/autopsy evidence got it wrong [Em linha] [s.l.: 

s.n.] 2011. [Consult. 8 Out. 2016]. Disponível em WWW: https://www.history-matters.com/essays/jfkmed/How5Investigations/

How5InvestigationsGotItWrong.htm

31  Aguilar, Gary L.; Cunningham, Kathy – Op. Cit., p. 10

FIGURA 78

H.A. Rydberg,

Warren Commission exhibits 385, 386 and 388, 

1963
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Apesar destas imagens se basearem no apuramento dos resultados vinculados à autópsia, questiona-
se a sua metodologia de produção. Segundo Gary Aguilar e Kathy Cunningham, o diagrama realizado por 
H. A. Rydberg construiu-se com base em descrições verbais fornecidas pela equipa medico legista, 
sobre a observação e análise do cadáver, excluindo o auxílio das fotografias que documentaram os 
ferimentos encontrados no corpo. 

James Humes, MD, JFK’s chief autopsist, commissioned drawings of JFK’s wounds by an 
artist – H. A. Rydberg – who, Humes testified, “had no photographs from witch to work and 
had to work under our description, verbal description of what we had observed.”

Gary L. Aguilar e Kathy Cunningham, 2003, p. 5

O reconhecimento desta particularidade revela a fragilidade deste desenho na sua relação com o crime 
e as fotografias omitidas. O resgate destas imagens descredibiliza, em certa medida, o posicionamento 
das marcas representadas no diagrama. Ao observar a figura 79 verifica-se que a bala localizada no 
pescoço da vítima aparece documentada na fotografia uns centímetros abaixo do local indicado. 
A chamada de atenção para este pormenor é importante na medida em que a natureza, o tamanho 
e a disposição dos ferimentos encontrados no corpo do presidente são cruciais para a averiguação e 
apresentação da teoria oficial do assassinato.32  

32   Aguilar, Gary L.; Cunningham, Kathy – Op. Cit., p. 5

FIGURA 79

Fotografias relativa à autopsia do

presidente J.F. Kennedy,

1963
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No encalço destas imagens, identificam-se outros exemplos que procuraram durante décadas suplantar 
a teoria subjacente à autopsia liderada pela Warren Commission. A avaliação dos ferimentos e a 
conclusão de que estes indicavam o envolvimento de Oswald como o autor dos disparos, gerou uma 
serie de investigações complementares. 

No decurso de algumas teorias questionava-se o posicionamento dos ferimentos e a direcção dos 
disparos. A presença de um filme amador, tido como elemento de prova, contribuiu para a especulação 
do caso e o desenvolvimento de representações futuras. 

Com a evolução das novas tecnologias e o crescente interesse nesta história, a reconstituição elaborada 
por Dale Mayers sobre o assassinato, subsidiava a teoria apurada pela comissão de investigação. A partir 
de um software de modelação 3D, Mayers recriou o dia em que se assinalou a morte de John Kennedy, 
desenvolvendo uma animação que retrata o evento. Centrada na análise do crime, gera-se uma simu-
lação do assassinado a partir da pelicula captada por Abraham Zapruder. É com base nestas imagens 
que se procede à construção de um modelo tridimensional (figura 80), cuja réplica fiel ao local do crime 
procura reconstituir à escala toda a zona envolvente, identificando três pontos chave: a curva situada 
entre a Houston Street e a Elm Street – na qual se registaram os disparos que vitimaram o presidente, 
o edifício onde estaria localizado o franco-atirador – The Texas School Book Depository, e a zona ajardinada 
onde se encontrava Zapruder.

Uma vez delineado o cenário, Mayers desenvolve uma animação centrada no percurso que vitimou 
o presidente, cujo desenho se sobrepõe à pelicula de Zapruder, e reproduz frame a frame a deslo-
cação do carro. Na figura 81 documenta-se o processo de interpenetração mediado entre os diferentes 
suportes – o vídeo original e o desenho que sustenta a animação, e reconstitui-se o momento dos 
disparos. Ao analisar a sequência de frames, localiza-se em primeiro lugar a posição de Zapruder, a 
partir da qual se define a montagem rigorosa do desenho, fiel ao ponto de vista fornecido pela lente 
da sua câmara de filmar. Após se fixar o registo do seu posicionamento é possível interligar os dife-
rentes elementos que compõe a ação: o local, o carro e as vítimas – John Kennedy e John Connally. É 
com base nestes elementos que se procurou aprofundar as trajectórias definidas pelos projecteis e os 
efeitos provocados nas vítimas. 

Ainda antes de se explorar digitalmente o desenrolar do evento, Mayers foca a importância de alguns 
frames na construção do desenho. O aparecimento do presidente no vídeo, registado no frame 133, 
marca o inicio da ação. Inaugura-se deste modo a sequência de disparos desencadeada por uma bala 
perdida, assinalada no frame 160. Ao ouvir o primeiro disparo, John Connally (posicionado no banco 
dianteiro do carro em frente a Kennedy) reage, voltando a cabeça para a direita, no sentido de tentar 
identificar a direcção do projéctil. À medida que a marcha prossegue, o carro é momentaneamente 
obliterado por uma placa de sinalização, reaparecendo na altura em que se dá o segundo disparo. Para 

FIGURA 80

Dale Mayers,modelo tridimensional utilizado para documentar 

o local onde ocorreu o homicídio de John Kennedy

2003
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Mayers este momento torna-se crucial na reconstituição do assassinato. A bala que interceptou o 
presidente trespassa o seu pescoço e acaba por atingir o governador nas costas. Este facto é subsidiado 
pela investigação levada a cabo pela Warren Comission e assinalado por Mayers entre o frame 223 e 
224. Segundo o especialista, é possível identificar a intercepção da bala no corpo de Connally através do 
movimento do casaco que é impulsionado pelo embate da munição. 

The car disappears for a moment. You see governor Connally emerge from behind the sign and 
he’s not appear to be injured. Next frame 223 you see the white shirt, you can see his jacket, 
you can see a little bit of a grey area where his tie is and something happens between frame 
223 and 224. We can really pin point the moment that the bullet strikes. Watch the jacket, you 
notice a change of shape, that’s almost if the jacket pop up a little bit.  

The Kennedy Assassination: Beyond Conspiracy, 2003

Com base nesta informação, Mayers simula a projecção do segundo disparo, assinalando o seu ponto 
de entrada – situado no pescoço do Kennedy, e o de saída – situado no peito de Connally. Associando os 
ferimentos entre ambas as vítimas é ainda possível traçar uma linha que intersecta dos dois corpos e 
se projecta na janela do edifício onde se encontrava o franco-atirador. Este exercício demonstra, uma 
vez mais, o potencial do desenho enquanto simulador e comunicador do discurso intrínseco à investi-
gação de alguns crimes. A criação deste tipo de imagens, utilizadas actualmente no contexto judiciário, 
permite subsidiar a informação recolhida e consolidada na averiguação de determinados delitos. 

Avaliando a sua presença neste caso em concreto, o desenho assume-se como uma demonstração gráfica 
capaz de demonstrar graficamente o relatório divulgado pela Warren Comission. A sua concretização 
permite visualizar e compreender o que se passou no dia em que Kennedy foi assassinado. Aliando a 
análise do vídeo produzido por Zapruder ao rigor implícito na construção da modelação 3D, o desenho 
permite reconstituir graficamente a história do crime, contudo, a sua utilização no âmbito das ciên-
cias forenses pode assumir diferentes formas e propósitos consoante o tipo de crime a que se dirige. 
Dependente de uma matriz específica e orientada no auxilio de determinados delitos, o desenho detém 
a capacidade de se moldar e adaptar às exigências e necessidades intrínsecas à investigação criminal.

FIGURA 81

Dale Mayers, reconstituição do crime

2003 
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2.1  O DESENHO INSERIDO NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. 

A investigação criminal define-se como uma actividade de cariz judiciário que opera dentro do sistema 
de justiça com vista à averiguação de um crime. O seu objectivo incide sobre o reconhecimento dos 
factos que definem o ilícito criminal (no qual se insere a recolha de provas) e na determinação dos 
agentes e da sua responsabilização perante a lei. 

De acordo com os termos previstos na Lei de organização da Investigação criminal, José Braz, antigo 
assessor de investigação criminal da Polícia Judiciária, considera que a investigação criminal prossegue 
um objectivo triplo: averiguar a existência de um crime; descobrir os seus agentes e a sua responsabilidade; 
descobrir e recolher as provas, ou seja, estabelecer um nexo relacional demonstrável, entre o acto e o autor.33 
Deste modo, o conceito em questão, constitui-se como um núcleo de conhecimentos específicos cujo 
objecto de estudo se centra na análise do crime e do criminoso, com vista à descoberta e demonstração 
de factos penalmente relevantes, revelando as implicações da sua autoria. Dentro deste espectro, a 
sua aplicação exclui o estudo de questões explicativas e etiológicas ligadas à criminalidade em geral, 
centrando-se apenas na explicação/demonstração objectiva de um determinado crime, com o objectivo 
de permitir ao poder judicial o exercício do Direito.34

Assente numa base metodológica pré-definida, Bráz define a estratégia seguida pela investigação 
criminal a partir de duas ferramentas fundamentais: a interrogação e a instrumentação. É com base 
nestes dois polos que se definem dois conjuntos de procedimentos – o primeiro ligado à obtenção da 
prova pessoal e o segundo orientado para a obtenção da prova material. 

(...) consideramos que a investigação criminal se desenvolve, basicamente, em duas estratégias 
ou universos de ação distintos. Dois sentidos de actuação concomitantes, que avançam, num 
quadro de permanente interactividade e integração, a saber: o conjunto de procedimentos 
tendentes à obtenção da prova pessoa (interrogação); o conjunto de procedimentos tendentes 
à obtenção da prova material (instrumentação).

 José Braz, p. 22, 2013

Analisando, em primeiro lugar, a estratégia definida na ação da interrogação, compreende-se que a 
investigação criminal intervém na sociedade em situações reais que envolvem a análise e a compreensão 
do comportamento humano – individual e colectivo. Será a partir desta interação que se estudam as 
causas e as consequências da sua conduta que culminam, em alguns casos, na consumação do delito. 
É com base na observação e reconhecimento da realidade social que se procura dominar, não só a 
conduta que rege o indivíduo perante determinadas situações, mas também afinação dos processos 
de comunicação, gestão de conflitos e negociação que permitem alcançar de forma eficaz os objectivos 
intrínsecos à prática investigação criminal.35

Neste domínio, a interrogação constitui-se como a troca de informação entre um emissor e um receptor. 
Este contacto é determinado na presença de uma testemunha ou arguido – o emissor, que poderá 
fornecer dados úteis ao investigador – o receptor, no âmbito da investigação em que ambas as partes 
se inserem. Neste contexto, José Braz refere a importância da psicologia judiciária, cuja intervenção 
tem demonstrado um contributo significativo no desenvolvimento da comunicação interpessoal, em 
particular na definição metodológica da entrevista e do interrogatório endereçado aos agentes informa-
dores, na interpretação do comportamento delinquente e na definição de perfis criminais.36 

33  Braz, José – Investigação Criminal: A organização, o Método e a Prova; os desafios da nova criminalidade. Coimbra: Almedina. 2009, p. 20

34  Braz, José  – Op. Cit., p. 21

35  Idem, p. 23

36  Idem, p. 24
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Salientando a evolução das áreas experimentais que têm vindo a acompanhar a investigação criminal, 
é inequívoco considerar que esta se centra na procura da prova material, direccionada para a recolha 
e análise de vestígios materiais e físicos. Apesar da incontornável fragilidade que caracteriza a prova 
pessoal, proveniente em alguns casos do discurso volátil que a sustenta, esta assume-se como um 
agente activo durante o processo de recolha de informação por parte dos investigadores. 

Ultrapassada a destrinça relativa à prova material e pessoal, a investigação de um crime baseia-se na 
averiguação do delito e do seu autor. Considerando o facto da interrogação se enquadrar no reconheci-
mento do transgressor em questão, atendendo ao seu perfil, comportamento e à informação sobre ele, 
ou por ele disponibilizada, a instrumentação corresponde à abordagem do crime. No entendimento deste 
conceito, considera-se que este se estriba em dois postulados fundamentais: o princípio das trocas e o 
princípio da individualidade.37 O primeiro assenta na ideia de que o autor do crime transporta algo reti-
rado do local do crime e/ou da vítima, e deixa nestes um ou vários sinais da sua presença; o segundo 
evidencia a singularidade do acto criminoso, ainda que este se enquadre numa determinada categoria. 

Assente nestes dois princípios, a instrumentação debruça-se na identificação, análise e interpretação dos 
vestígios deixados pelo autor do crime. Este postulado permite compreender as causas do crime, através 
da presença ou da omissão de indícios encontrados no local. Karl Zbiden define a importância deste 
processo quando realça a necessidade de avaliar estes elementos com recurso a métodos científicos.

Uma vez encontrados e fixados os vestígios, impõe-se interpreta-los. Averiguar a sua 
proveniência e estabelecer as conclusões que o vestígio concreto permite tirar, na sua 
qualidade de indício, em relação ao acto que o deixou. Há vestígios que não suscitam quaisquer 
problemas e que o investigador ou o juíz podem interpretar sem mais verificações. Mas há 
outros vestígios que não podem ser interpretados por qualquer pessoa não especializada. É ao 
técnico que compete interpretar estes vestígios e não qualquer diletante, pois há que proceder 
de acordo com métodos estritamente científicos. 

Cit. por José Brás, 2009, p. 26

Focando a importância analítica dos indícios produzidos pelo acto criminoso, torna-se ainda necessário 
classifica-los consoante a sua natureza. Deste modo delimitam-se três categorias base:

 - vestígios orgânicos ou biológicos – referentes a secreções humanas ou animais 
(sangue, saliva, esperma, entre outros) e a componentes de ordem orgânica (pêlos, cabelos, 
unhas, fibras vegetais, plantas e insectos); 

 - vestígios inorgânicos ou não biológicos – alusivos a objectos e instrumentos variados 
(vidros, manchas de substâncias inorgânicas, explosivos, metais, fibras sintéticas, entre outros); 

 - vestígios morfológicos – cuja proveniência pode ser ou não visível e incide nas impressões 
digitais, palmares e plantares, pegadas e marcas provocadas por objectos ou pelo contacto corporal 
(dentadas e arranhões), entre os quais se incluem ainda os componentes de ordem morfológicos – 
mãos, dentes e lábios.38

O reconhecimento destes elementos indiciários, assim como a introdução relativa à metodologia implí-
cita na orientação da investigação criminal, permite compreender, numa primeira abordagem, a rede 
que sustenta a produção do desenho neste âmbito.

37  Braz, José – Op. Cit., p. 25

38  Idem, p. 27
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A par do interrogatório e da instrumentação enquadra-se a necessidade desta ferramenta, às diferentes 
fases e exigências implícitas na averiguação de determinados tipos de crime. Associado a diferentes 
tipologias, que serão exploradas ao longo desta investigação, o desenho procura acima de tudo docu-
mentar e comunicar graficamente factos, identidades e todo o tipo de elementos considerados 
relevantes para a investigação. A utilização versátil desta ferramenta alimenta o processo comu-
nicativo inerente à exploração e exposição visual de um crime. Será a partir desta premissa que se 
pretende abordar o propósito e as implicações do desenho associadas à investigação criminal, eviden-
ciando e questionando o uso e a pertinência desta ferramenta como um meio de análise, identificação 
e documentação válido na averiguação do crime. 

Considerando o enquadramento do desenho atendendo ao contexto judiciário compreende-se que este 
se centra na capacidade de registar, ilustrar, demonstrar e salientar diferentes aspectos do crime. 
De acordo com este princípio, a sua aplicação prática divide-se em duas vertentes: a identificação de 
sujeitos, promovida na construção dos diferentes tipos de retrato – robot, de progressão etária e post-
mortem; e a infografia que procura comunicar e destacar graficamente as características mais relevantes 
do crime. É a partir desta divisão que se procura focar inicialmente a utilidade destes desenhos inse-
ridos na investigação criminal.

Ao focar a importância da identificação, dirigida ao reconhecimento de transgressores ou vítimas, 
verifica-se que esta se torna crucial para a averiguação de um crime, contudo é necessário salva-
guardar a diferença entre reconhecer um transgressor e uma vítima no contexto do delito. Enquanto 
a identificação do transgressor pode conduzir à resolução de um caso, a identificação da vítima (cujo 
corpo é encontrado num determinado local) apenas contribui para o reconhecimento do sujeito por 
parte dos familiares, sendo, por vezes, insuficiente na captura do perpetrador em questão. 

Aliado a um contexto volátil, o processo de identificação do autor do crime insere-se na ação do interro-
gatório, a partir do qual se colectam os dados necessários à construção de um desenho focado na morfo-
logia do rosto. A escassez de vestígios e informação capaz de identificar o sujeito, obriga à realização 
de um desenho que se baseia na memória e descrição da vítima. Neste caso o desenho pode funcionar 
como ponto de partida na captura do perpetrador e revelar a sua eficácia no processo de entendimento 
e conclusão do caso. 

Utilizado também como um catalisador durante o processo de investigação, o desenho poderá efectivar-
se no primeiro contacto com o local do crime. Neste contexto, a sua utilização é entendida como um 
instrumento de registo rápido através do qual se poderão registar os contornos do espaço assinalado. Esta 
função poderá assemelhar-se ao método implícito no exercício da instrumentação. Enquanto os investi-
gadores procedem à colecta dos vestígios, o perito (especialista em desenho) produz um registo gráfico 
do cenário com o objectivo de documentar e compreender a história por detrás do delito. 

A capacidade que o desenho detém de expor graficamente uma ideia permite incluí-lo na averiguação 
realizada pela polícia como um instrumento de auxílio ao relato dos factos. Do mesmo modo, o desenho 
suporta também a fotografia, que serve apenas para registar as evidências encontradas no local. É na 
presença simbiótica destes dois elementos – o discurso e a fotografia – que se poderá apontar e comtem-
plar a importância do desenho enquanto peça fundamental no decurso da investigação. A possibilidade 
de este operar segundo um registo flexível permite aliar a compreensão do crime aos testemunhos 
fornecidos pelas vítimas, organizando o raciocínio em torno do problema. 

Para além do registo objectivo do local do crime, salienta-se ainda a capacidade que o desenho tem de 
articular no suporte a realidade observada e o desenvolvimento de um pensamento dedutivo revelado 
entre traços e anotações. A actividade prática do perito especializado nesta área pressupõe a procura 
da informação na investigação criminal sob o pretexto de conhecer, analisar e explorar o cenário, 
intervenientes, e toda a história do crime. Deste modo, o acto de desenhar deixa de pertencer ao 
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domínio das aptidões técnicas, intrínsecas ao desenhador, e estende-se ao exercício onde se ensaiam as 
possibilidades de recriação do crime, evidenciando aquilo que se pretende comunicar. 

Não obstante a utilidade destes desenhos se consolide na análise das imagens que serão apresentadas 
ao longo desta investigação, torna-se importante definir à priori a sua aplicabilidade aos diferentes 
tipos de crime. Neste contexto a intervenção destas imagens justifica-se na presença de crimes 
violentos: homicídio, sequestro, rapto, roubo e em alguns crimes sexuais. 

Será na presença destes eventos que o desenho actua consoante o tipo de delito. Deste modo se 
estivermos diante de um crime de violação, a vítima é encaminhada para fazer um retrato robot. 
Perante uma situação de rapto, o perito procurará alterar as feições da vítima consoante a passagem 
do tempo ou até devolver-lhe a fisionomia se a equipa de investigação encontrar os seus restos mortais. 
No caso de um crime circunscrito a um local específico realizam-se vários desenhos, as chamadas 
infografias, na tentativa de reconstituir o evento passado. 

Diante das inúmeras possibilidades de registo, cabe ao perito adaptar as potencialidades do desenho às 
características vigentes em cada incidente, com o objectivo de optimizar as qualidades gráficas neces-
sárias para que este cumpra devidamente a sua função. O desenvolvimento das competências técnicas 
torna-se indispensável para se obter uma boa avaliação em cada caso de estudo, uma vez que o desenho 
se sustenta a partir de uma consciência e um compromisso com a história do crime. 

2.2  O PERITO DESENHADOR 

REDEFINIÇÃO DO TERMO

A necessidade de diferenciar o termo anteriormente mencionado – artista forense, da denominação 
que agora se apresenta – perito, neste caso desenhador, prende-se essencialmente com uma questão 
de adequação entre terminologias. Embora se reconheça que ambas partilham a mesma rede de 
interesses, compreende-se que a designação “artista forense”, associada a um contexto internacional, 
poderá desadequar-se, em alguns momentos, à análise do desenho vinculado ao desenvolvimento 
desta investigação. 

Quando se avalia a presença do artista forense, nomeadamente na exploração da sua actividade nos 
Estados Unidos, verifica-se que esta designação procura articular uma dinâmica profissional polivalente. 
Contudo, a sua intervenção enquanto elemento fundamental na produção do desenho associado ao 
universo das ciências forenses, poderá por vezes extrapolar a aplicação real deste termo. 

Tomando como exemplo os especialistas que conduzem o departamento de Imagem Criminalística 
no Laboratório de Polícia Científica, em Lisboa, nota-se que o exercício da sua actividade prática 
se distância do domínio das aptidões artísticas, focando-se essencialmente na aplicação das ferra-
mentas que conduzem ao desenvolvimento da imagem (associada ou não à prática do desenho) 
inserida no decurso da investigação criminal. Deste modo, o perito apresenta-se como um sujeito 
que domina um role de conhecimentos associados à esfera criminal, no qual se destaca o contacto 
com uma diversidade de áreas ligadas ao Direito, à Criminologia e às ciências forenses. É através do 
contacto com estes conhecimentos, transmitidos pela via académica ou adquiridos dentro da polícia, 
que o perito procurará conciliar a teoria com a execução gráfica das representações que se enqua-
dradam na análise particular de cada crime. 

A adequação entre a informação consolidada e a produção gráfica torna-se preponderante para a 
definição do trabalho que se irá realizar. Consoante o tipo de crime e as exigências da ivestigação, 
determina-se a necessidade da representação, o género de imagem que se irá executar e a estratégia 
utilizada pelo perito na sua concretização. O escrutínio destes parâmetros vincula-se à estrutura que 
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rege e justifica a utilização da imagem e do desenho no âmbito da investigação criminal. Como se focou 
anteriormente a sua aplicação está associada a casos específicos, sendo que nem todos os crimes 
requerem o auxílio da representação. As investigações dedicadas à fraude fiscal e económica, são apenas 
um exemplo de como a representação, em particular o desenho, é excluído durante o processo de explo-
ração e apuramento dos factos. Contudo, e dependendo da análise desenvolvida pela equipa de inves-
tigação, este poderá figurar através de gráficos, tabelas e organogramas uteis à comunicação de dados 
dentro do processo. 

Sobre a aplicação particular do desenho na investigação criminal, Albani Borges dos Reis defende que 
os peritos deverão considerar a utilização desta ferramenta de acordo com a sua amplitude funcional. 
Apesar de se reconhecer no desenho uma função vinculada à ilustração, esta poderá operar noutras 
vertentes ligadas à reconstituição de cenários, eventos e ainda à estruturação de ideias, conceitos e dados. 

Queremos relembrar aos colegas peritos que o desenho não é usado apenas para ilustrar laudos 
de locais de acidentes de tráfego ou de morte violenta. Deve ser usado a título de ilustração 
nos laudos de exames de locais, sejam estes quais forem, mas também para ilustrar exames 
materiais, peças, veículos, projecteis, armas, como para reconstruir quaisquer eventos, tais 
como acidentes de tráfego, de morte violenta, inclusive situações que a fotografia não pode 
ilustrar. Deve ser também usado para confeccionar gráficos, tabelas, organogramas e outros 
meios de comunicação, utilizados para enriquecer o laudo pericial. 

Albani Borges dos Reis, 2009, p. 9

Atendendo à dimensão operativa do desenho, e considerando que este integra apenas uma parte que 
se relaciona com os usos e as aplicações da imagem na área das ciências forenses, considera-se que os 
especialistas inseridos neste âmbito se desviam da designação inicialmente apresentada. Como se irá 
verificar ao longo desta investigação, o denominado artista forense é frequentemente conotado como 
um operador de conteúdos gráficos e não como um artesão que domina as técnicas e os materiais asso-
ciados à prática artística. Esta ideia é suplantada pela utilização frequente das novas tecnologias que 
obrigam à reformulação deste conceito. 

Aliado à projecção actual da fotografia e do desenho digital, ou até mesmo da fusão que une estas 
duas ferramentas, o universo computacional contribuiu para a reformulação dos processos utilizados 
pelos especialistas que trabalham nesta área e cuja actividade se distancia cada vez mais da utili-
zação rudimentar do desenho realizado à mão levantada. Considerando esta evolução, o perito procura 
canalizar os recursos digitais, actualizando métodos e técnicas, com vista à automatização dos proce-
dimentos que viabilizam a construção cada vez mais célere das imagens que são produzidas neste 
âmbito. Associada a estas transformações fumenta-se o desenvolvimento de especialistas cada vez 
mais familiarizados com a utilização das ferramentas digitais que acabarão por ditar o progresso dos 
métodos e das tecnologias utilizadas pela investigação criminal.  

2.3  AS TIPOLOGIAS DO DESENHO FORENSE

Considerando o desenho forense como uma parte integrante da investigação criminal, compreende-se 
que este se divide num conjunto de tipologias que procuram canalizar as valências desta ferramenta 
de acordo com as especificidades de cada acto delituoso. Esta adaptação permite identificar, numa fase 
inicial, as vertentes do desenho desenvolvido no campo das ciências forenses, realçando o seu posicio-
namento neste contexto e a sua aplicação prática. Para que esta articulação se torne mais clara define-
se na figura 82 o esqueleto que apresenta os diferentes tipos de representação, destacando a função que 
lhes está associada e o seu objecto de estudo. 
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No descortinar das tipologias que serão analisadas ao longo deste capitulo, as imagens compósitas 
definem-se como o primeiro núcleo de representações que inauguram a problemática da identificação 
associada ao reconhecimento de objectos e sujeitos. Muito embora se considere que actualmente 
a representação de objectos realizada por intermédio do desenho acabou por ser colmatada com 
a presença da fotografia, o desenho pode intervir em situações pontuais onde exista a necessidade 
de reconhecer dispositivos e engenhos a partir da descrição de vítimas e testemunhas. A partilha do 
mesmo principio serve de base à formulação do retrato robot que incide na identificação de sujeitos. 
Ambas as vertentes poderão ser trabalhadas a partir do desenho manual, frequentemente associado à 
prática da arte forense nos Estados Unidos, ou com o auxílio de softwares adaptados à construção de 
modelos virtuais, tratando-se da representação de objectos, ou preparados para a concepção do rosto 
geralmente associada à assemblagem dos diferentes componentes provenientes de uma base de dados 
que lhe poderá estar associada. 

A criação destes grafismos incide na investigação de casos de violação, nos quais a vítima poderá 
reportar as características que compõe a fisionomia do perpetrador com o objectivo de orientar a 
procura do sujeito, destacando situações em que este não se encontra cadastrado na base de dados 
associada às entendidas judiciàrias. 

Incluidos na vertente que compreende a identificação de sujeitos, os retratos de progressão etária não 
partem da descrição dos caracteres que compõe o rosto mas debruçam-se sobre as transformações que 
este acolhe com a passagem do tempo. Considerando uma situação de rapto ou o desaparecimento de 
um menor que não foi encontrado após o período de tempo dedicado à investigação, existe a possibili-
dade de se perspectivar uma reavaliação da sua face com o intuito de promover o reconhecimento do 
sujeito em questão.

Contrariamente ao processo implícito na criação de um retrato robot, baseado apenas na memória da 
vítima sobre o indivíduo, os retratos de progressão etária baseiam-se na fotografia correspondente ao 
sujeito desaparecido. Contudo, a presença deste factor não retira a dificuldade implícita no exercício de 
previsão associado ao desenvolvimento da fisionomia, baseada maioritáriamente em indicadores plau-
síveis de crescimento e envelhecimento consoante a faixa etária do sujeito que se procura identificar. 

Dentro do mesmo expectro, os retratos post-mortem e a aproximação facial também poderão contri-
buir para o reconhecimento de indivíduos perecidos através da representação gráfica do seu semblante. 
A particularidade que faz a destrinça entre estas tipologias centra-se no estado de decomposição em 
que o corpo se encontra. Enquanto os retratos postmortem se debruçam sobre a representação do rosto 
numa fase inicial da sua decomposição, a aproximação facial baseia-se na análise do crânio a partir da 
qual se procura criar uma aproximação à fisionomia que se sobrepõe a esta estrutura.

Desenho Forense

Imagens 
compósitas

identificação
de sujeitos

identificação
de objectos

Retratos
de progressão etária

Retratos
postmortem

Aproximação
facial

Retratos
de tribunal

Infografia
forense

retrato 
robot

jóias, 
roupas e 

dispositivos

identificação
de adultos

identificação
de crianças

retratos de
crianças

retratos de
adultos

identificação
de vítimas mortais

retratos de
adultos e crianças

identificação
de vítimas mortais

retratos de
adultos e crianças

registo gráfico de uma
audiência em tribunal

retrato dos intervenientes
presentes na audiência

documentação e simulação 
virtual de espaços

desenhos de local 
do crime

FIGURA 82

Diagrama sobre as tipologias 

do desenho forense



MARINA VALE DE GUEDES PARTE II

A passagem da representação que poderá revelar os contornos associados à identidade de vítimas e 
perpetradores introduz a presença inusitada dos retratos de tribunal na estrutura basilar que orienta 
este trabalho de investigação. Apesar de se considerar que estes estrapolam qualquer tipo de utilidade 
prática elecanda ao campo das ciências forenses, compreende-se que estes fizeram e continuam a fazer 
parte, em determinados países, da reportagem gráfica associada à história e ao julgamento de alguns 
casos mediáticos. Perante a impossibilidade de se registar através de outros meios o desenrolar da 
audiência no interior do tribunal, o desenho apresenta-se como a única ferramenta viável na comuni-
cação da ação vinculada ao exercício pleno da justiça. 

Assegurada pela máxima de que a representação gráfica se apresenta neste contexto ao serviço da 
justiça, a infografia forense segue uma lógica análoga aos retratos de tribunal, salvaguardando 
a possibilidade de documentar graficamente espaços, pessoas e objectos. Distintas em termos de 
utilidade, esta é a unica característica que as une. Enquanto os retratos de tribunal procuram fixar 
as imagens que se revelam num instante momentâneo, a infografia detém o importante papel de 
descrever e analisar o local do crime com vista à comunicação dos factos associados ao crime. Neste 
sentido, compreende-se que este tipo representação poderá ser preponderante para a compreensão da 
ação espelhada na visualização da informação que foi recolhida e analisada pela investigação criminal. 

Salvaguardada a estrutura que introduz o grupo de tipologias que serão dissecadas ao longo dos 
próximos subcapítulos, inicia-se o estudo pormenorizado do desenho que privilegia a identifi-
cação, documentação, descrição e informação de todos os elementos relevantes para a análise e 
compreensão do crime. 
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3.

IMAGENS COMPÓSITAS 

Quando uma imagem resulta da articulação das diferentes partes que constituem o todo, o termo 
composite imagery39 define a construção de uma representação realizada por intermédio de fragmentos 
que se vão agregando e contribuindo para a montagem do objecto representado. Partindo deste pressu-
posto, a noção de imagem compósita baseia-se na descrição fragmentada de um determinado objecto 
ou pessoa com vista à sua identificação. 

Frank Domingo define este tipo de produção gráfica como um exercício hibrido que subsiste na junção de 
três áreas: Arte, Psicologia e Direito.40 Será na presença desta interpenetração que se procura salientar 
a importância das imagens compósitas na identificação dos elementos mais preponderantes do crime. 
Desde o reconhecimento do autor até aos objectos que participaram do acto delituoso, a representação 
destes componentes poderá revelar-se útil no desenvolvimento e resolução da investigação. 

A noção de que estas imagens resultam da junção de conhecimentos que se estendem ao âmbito da 
Psicologia e do Direito, prende-se com dois factores preponderantes: o compromisso que estas mantêm 
com a memória do sujeito que descreve o que se pretende reconhecer e a noção de que este tipo de 
representação se impõe, em alguns casos, como o único método viável que conduz à identificação e 
apreensão de objectos e sujeitos. 

Executadas através da prática manual do desenho ou da manipulação de softwares específicos, as 
imagens compósitas distinguem-se das demais representações ligadas às ciências forenses. A sua 
metodologia pressupõe a criação de uma imagem com base na informação verbal de vítimas e teste-
munhas. Ao contrário dos retratos de progressão etária, postmortem e de aproximação facial, este tipo 
de representações não se baseia em imagens ou objectos pré-existentes, mas apenas no discurso dos 
intervenientes envolvidos na ação do crime. Deste modo, a representação surge da cooperação entre 
peritos e descritores que procuram tornar visível alguns elementos preponderantes para o entendi-
mento e consequente resolução do caso. 

Antes de se explorarem as suas especificidades, é importante salientar que as imagens compósitas se 
dividem em duas categorias: a representação de objectos – jóias, roupas, dispositivos, entre outros; e a 
representação de sujeitos, no qual se destaca a produção do retrato robot. Muito embora se reconheça 
o destaque projectado nesta tipologia, em detrimento do desconhecimento vinculado à identificação de 
objectos por intermédio da representação, evidencia-se a relevância deste tipo de imagens no seio da 
investigação criminal. 

Na presença de crimes cuja ação revele uma ameaça à integridade física e psíquica do ser humano – tais 
como sequestros, violações, homicídios, entre outros, o dever da polícia concentra-se na protecção das 
vítimas e na procura dos agressores. Neste contexto, a criação de imagens compósitas poderá basear-
se em dois tipos de descrição: a que procura identificar o autor do crime e a que assinala os objectos 
que poderão servir de conexão entre o perpetrador e a ação. Com base na informação facultada pelas 
vítimas e testemunhas envolvidas no evento, o perito pode formular um retrato do indivíduo procurado 
pela polícia, assim como proceder à representação de outros elementos identificativos, cuja imagem 
revele a sua utilidade na captura do sujeito.   

A importância deste tipo de imagens surge da necessidade de identificar um determinado sujeito na 
ausência de provas e sinais que conduzam à sua captura ou na impossibilidade de corroborar os indí-
cios correspondentes a um perfil sem rosto, sem cadastro e por isso desconhecido. A sua influência no 

39  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 197

40  Idem, ibidem 
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decorrer da investigação, é assinalada pelo detective Art Bohanan quando este refere que a descrição 
do indivíduo per se se torna redutora perante a necessidade eminente de identificar o transgressor. 

A picture is worth a thousand words, they say, but a composite sketch is worth 800 – it gives 
you something to work with. The description of a white male, 5’8”, with brown hair doesn’t 
do anything for you, but if you can put some type of face with the description, then you can 
start looking for that person. 

Art Bhanan in Composite artistry meets facial recognition technology, 2011, p. 12

Apesar da descrição do rosto servir para indicar as características da fisionomia que se pretende iden-
tificar, esta torna-se por vezes insuficiente na captura do indivíduo. Diante desta fragilidade, o desenho 
procura encontrar nas palavras a imagem do rosto que servirá de ponte para a identificação do sujeito. 
O mesmo poderá verificar-se com a identificação de um objecto cujo reconhecimento e a respectiva 
apreensão poderão servir como um catalisador que irá beneficiar e em alguns casos desbloquear o 
decurso da investigação. 

3.1  IDENTIFICAÇÃO DE OBJECTOS 

Partindo da consciência de que as imagens compósitas são uteis à investigação criminal, estas poderão 
centrar-se na representação de objectos cuja identificação serve, em alguns casos, como ponto de 
partida para se encontrar o designado autor do crime. Segundo Karen Taylor uma vítima suficiente-
mente observadora, consegue descrever detalhes de um crime que ultrapassam a fisionomia do indi-
víduo procurado e se concentram na descrição de elementos relacionados com a ação. É na descrição, e 
consequente desenho desses detalhes que se poderá chegar muitas vezes ao perpetrador e até utilizar 
essas imagens como evidências auxiliares na resolução de um caso.41

Os desenhos produzidos neste contexto poderão incluir desde o anel roubado, passando pelos mais 
variados dispositivos transportados pelo infractor – armas, explosivos e outro tipo de ferramentas, até 
às vestimentas usadas no momento do crime, incluindo acessórios – óculos, relógios e eventuais peças 
de joalharia ou bijuteria. A descrição destes elementos permite identificar não só o sujeito, mas também 
os objectos por ele roubados. Neste sentido o desenho consegue materializar o que é descrito pelas 
vítimas, apresentando os detalhes necessários para que se proceda à identificação destes elementos.  

Na produção destas imagens, os peritos são confrontados com situações específicas que se traduzem 
na criação de representações distintas e bastante variáveis em termos gráficos. Ao contrário do retrato 
robot, centrado exclusivamente na representação do rosto, as imagens relacionadas com a identificação 
de objectos poderão assentar numa multiplicidade de elementos praticamente inesgotável. Esta parti-
cularidade requer uma adaptação constante do perito que deverá estar apto a trabalhar de acordo com 
as exigências da investigação e com a informação facultada pela vítima.

A sketch artist can document any item of potential future use to the investigation that the 
witness may be able to describe. The variety of such requests can be very broad.

Karen Taylor, 2001, p. 200

O caracter variável destes desenhos define a polivalência do perito que procurará trabalhar em função 
da informação que lhe é disponibilizada. Esta circunstância poderá traduzir-se, em alguns casos, na 
execução de representações pouco usuais e que exigem uma resposta imediata e eficaz. Na tentativa 
de clarificar a abrangência visual destas imagens, Taylor refere um caso muito particular que exigiu o 
desenho de uma máscara utilizada num crime de homicídio. A especificidade deste pedido prendeu-se 

41 Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 198
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com a necessidade de identificar um assaltante, cujo rosto se manteve oculto atrás de uma máscara 
durante o evento. Consiente da importância deste elemento, cuja utilização impediu a realização de 
um retrato robot, o perito procurou desenha-lo consoante a descrição facultada pela vítima. Apesar 
deste desenho não se centrar na identificação o indivíduo per se, o resultado alcançado contribuiu para 
estabelecer uma comparação com a máscara encontrada posteriormente na residência do suspeito.  

This seemed to be a somewhat unusual request, since the assailant’s face was not actually 
seen, but it proved to be very helpful to the investigation. The mask was drawn, and later, 
when a suspect’s residence was searched, a mask matching the drawing was found. This 
proved to be significant ancillary in the case. 

 Karen Taylor, 2001, p. 200

Não obstante se reconheça a amplitude intrínseca aos objectos que potenciam a construção destes 
desenhos, compreende-se que estes incidem maioritariamente na representação de quatro itens: 
veículos, tatuagens, cicatrizes e peças de joalharia. A repetição constante destes elementos define a 
priori a base a partir da qual se desenvolvem estes desenhos. Para que se torne mais clara a relação que 
estes estabelecem com a investigação de alguns crimes, problematiza-se a sua pertinência, identifi-
cando alguns exemplos que permitem enquadrar o seu desenvolvimento neste âmbito.

Analisando em primeiro lugar as imagens relacionadas com a representação de veículos, essencial-
mente motorizados, verifica-se que estas surgem da necessidade de documentar e identificar todo e 
qualquer meio de transporte envolvido num acto criminoso. Desde as deslocações até às fugas poten-
ciadas pelo uso de viaturas, a sua apreensão é muitas vezes espicaçada através de uma imagem 
desenhada. Esta noção levanta uma questão pertinente que se prende com o facto de hoje em dia exis-
tirem imagens capazes de identificar qualquer tipo de objecto, especialmente aqueles que são 
comercializados em larga escala. Perante esta consciência haverá a necessidade de se criar um desenho? 

Lois Gibson, artista forense, responde a esta questão salientando a dificuldade de se encontrar a 
imagem correspondente a um determinado veículo, atendendo à variância das suas particularidades – 
marca, modelo, ano, cor, entre outras, e ainda às especificidades que remetem para as transformações 
levadas a cabo pelo proprietário e cujas particularidades não estão comtempladas em catálogos ou 
inventários absorvidos pela indústria automóvel.42    

Diante destas lacunas, o desenho funciona como uma mais valia mediada entre a descrição fornecida 
pela vítima e as fotografias pré-existentes do objecto. Será com base nesta troca de informação que se 
constrói uma representação aproximada do veículo procurado, na qual o perito e o descritor trabalham 
em conjunto na tentativa de se chegar à imagem pretendida. Na ação desta parceria, Gibson refere que 
a utilização de um catálogo de automóveis pode potenciar a identificação preliminar do veículo em 
causa. Uma vez identificado o tipo de carro, a vítima poderá verificar se este corresponde a um modelo 
mais ou menos antigo.43 De acordo com esta informação o perito procurará aceder ao catálogo que 
representa a versão do carro procurado, selecionando a imagem que servirá de base para o desenvol-
vimento do desenho.44 

Estabelecida a representação do veículo, o perito digitaliza a imagem e procede às respectivas alterações 
de acordo com as directrizes expressas pelo descritor. Nesta fase é possível alterar a cor do chassi, acres-
centar detalhes ou marcas que possam identificar o carro procurado e não outro veículo semelhante. 

42 Gibson, Lois – Forensic Art Essentials: a manual for law enforcement artists. California: Elsevier, 2008, p. 202

43 Gibson, Lois – Op. Cit., p. 202

44 A visulização deste tipo de imagens por catálogo facilita, em alguns casos, a activação da memória revervada às vítimas. 

O contacto com alguns inventários poderá potenciar a identificação das características principais do veículo de forma a orientar 

gradualmente a procura.



MARINA VALE DE GUEDES PARTE II

Os desenhos da figura 83 e 84 demonstram a alteração desses detalhes em beneficio da identificação de 
dois veículos com características muito particulares. O primeiro representa uma carrinha vermelha, 
utilizada como meio de fuga após um homicídio, na qual o vidro traseiro incorpora uma inscrição 
caligráfica. Esta característica individualizante representa, na maioria dos casos, o elo de ligação entre 
o objecto e o desenho que despoleta e facilita a procura especifica deste veículo. Na ausência desta 
marca, todas as carrinhas vermelhas correspondentes ao modelo procurado passariam a ser suspeitas 
e essa circunstância incorreria num processo de selecção penoso, ineficaz e, por conseguinte, pouco 
útil à investigação.

Seguindo a mesma linguagem gráfica, o desenho da figura 84 parte de uma fotografia pré-existente do 
veículo, digitalizada e posteriormente decalcada pelo perito. Assente na criação de uma cópia execu-
tada com base na imagem seleccionada, procede-se à afinação da cor do chassi, indicada pela vítima, 
e introduzem-se alguns elementos diferenciadores, entre os quais se destaca o pára-choques traseiro 
pintado de branco e marcado por um conjunto de danos visíveis.45  

Apesar dos exemplos que ilustram esta tipologia incidirem na produção manual do desenho, Gibson 
indica a possibilidade de se desenvolverem outro tipo de imagens. A utilização de softwares que 
permitem gerar virtualmente as transformações necessárias numa fotografia é bastante comum, 
assim como a manipulação de processos mais rudimentares que pressupõe a reprodução de uma imagem 
fotográfica do veículo, obtida por exemplo através de uma fotocopiadora, e a partir da qual é possível 
sobrepor manualmente as alterações pretendidas. A figura 85 remete para um desses exemplos em 
que a intervenção do perito se baseou nas alterações depositadas directamente na fotocópia e que 
assinalam os danos reflectidos na parte lateral da carrinha. Apesar do trabalho final resultar numa 
representação alheia a qualquer tipo de virtuosismo técnico, a validação desta imagem encontra-se no 
alcance da funcionalidade para a qual se destina – a identificação do veículo. 

Na presenta deste exemplo considera-se que existe uma variedade de possibilidades a considerar, 
sendo que actualmente a maioria destas representações incide no desenvolvimento de desenhos 
digitais, cuja proximidade com a fotografia permite a criação de imagens hiper-realistas, facilmente 
confundidas com o objecto real e, por conseguinte, mais eficazes no que concerne o reconhecimento 
do alvo procurado. 

Paralelamente ao desenvolvimento destas representações, as imagens compósitas incidem também no 
desenho de tatuagens, eventuais anomalias e cicatrizes relacionadas com o corpo dos intervenientes 
na ação do crime. O reconhecimento destas marcas ou deformidades constitui-se como um elemento 

45  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 203

FIGURA 83 E 84

Lois Gibson,

desenhos realizados com pastel 

de óleo sobre papel

FIGURA 85

Lois Gibson,

desenho sobre papel fotocopiado



173

diferenciador e individualizante que poderá revelar a sua utilidade e importância no processo de 
procura e identificação do indivíduo. Neste sentido, os catálogos que disponibilizam alguns desenhos 
de tatuagens podem ser essenciais na estruturação de uma representação manifestamente complexa, 
dada a exuberância alcançada por alguns exemplares. 

Um exemplo que realça a importância destes inventários prende-se 
com um caso de violação, a partir do qual se desenvolveu um retrato 
robot (figura 86) do suspeito e, consequentemente, o desenho da 
tatuagem que este envergava nas costas. Dada a fragilidade física 
e emocional da vítima, a descrição da tatuagem teria sido difícil 
de verbalizar se não fosse a presença de um livro com vários 
exemplares. A possibilidade de visualização e reconhecimento 
dos diferentes elementos que compunham o desenho, acabou por 
desencadear o processo de evocação da informação anteriormente 
absorvida pelo descritor.46

Com base na descrição facultada foi possível aceder a uma secção do 
livro onde prefiguravam vários desenhos de águias e seleccionar o 
que mais se aproximava à tatuagem do perpetrador. Posteriormente, 
o perito fotocopiou a imagem e acrescentou uma cobra presa às 
garras do animal, juntamente com dois caracteres ilegíveis que 
complementaram a composição. Para concluir o trabalho, inseriu-
se o desenho final nas costas de uma figura masculina e anexou-se 
este esboço ao retrato robot do respectivo suspeito. 

Atendendo à concepção deste tipo de desenhos o tempo despendido na montagem dos diferentes 
elementos torna-se crucial para se iniciar o seu processo de divulgação. A celeridade implícita na 
criação destas imagens reflecte-se no impacto que isso poderá ter na evolução da investigação. Apesar 
destas serem executadas com algum rigor o virtuosismo técnico não deve comprometer a utilidade 
reservada à produção destas representações. Um desenho tecnicamente irrepreensível poderá facil-
mente desviar-se do objectivo previamente estipulado pela investigação e subverter a função para a 
qual foi destacado. Mais importante do que a técnica e a metodologia que rege a sua produção gráfica 
são os elementos diferenciadores que melhor caracterizam um determinado sujeito. Qualquer caracte-
rística individualizante – uma cicatriz, uma deficiência ou outro tipo de marca ou distinção física, pode 
tornar-se crucial na identificação e captura do autor do crime.

Na figura 87 o retrato robot do suspeito e o desenho da sua mão com o dedo permanentemente 
deformado foi crucial para se chegar à identidade do indivíduo em questão. A particular concepção 
deste desenho exigiu presença de um modelo que fosse capaz de reproduzir a deformidade detectada. 
Perante esta situação, um dos descritores procurou replicar com a sua própria mão o posicionamento 
do dedo, permitindo desta forma a concretização do desenho.47 Esta solução demonstra a capacidade 
de adaptação do perito em prol da diversidade circunstancial que se estabelece no contacto com o 
crime e as suas testemunhas. De acordo com o tipo de caso e a informação disponibilizada pêlos seus 
intervenientes, procura-se adaptar a metodologia e os meios utilizados à criação específica de cada 
desenho. Este exercício continuo permite desencadear soluções que se enquadrem num conjunto de 
ações – descrever, desenhar, divulgar, comunicar e identificar, através das quais se regula o processo 
de produção e concretização do desenho. 

46  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 205

47  Idem, p. 207

FIGURA 86
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retrato robot e grafismo da tatuagem 

retirado de um catálogo.
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Ainda na exploração dos objectos enquadrados na tipologia das imagens compósitas, salienta-se o 
desenho relacionado com o universo das peças roubadas. Dentro deste espectro, a joalharia continua a 
ser o principal alvo de furto, sendo que a sua identificação e apreensão depende muitas vezes de uma 
representação – realizada por intermédio de uma fotografia pré-existente ou de um desenho baseado 
na descrição da peça. 

Actualmente a concepção destes desenhos, em particular no contexto do Laboratório da Polícia Judiciária, 
é considerada obsoleta. A democratização da fotografia veio alterar a sua necessidade, marcando a 
evolução dos tempos com desenvolvimento de uma panóplia de dispositivos – máquinas fotográficas 
digitais, telemóveis, tablets e computadores, que permitem captar e registar instantaneamente uma 
infinidade de situações. Esta consciência acabou por alterar o posicionamento do desenho neste 
contexto. Se outrora esta ferramenta era tida como o meio de visualização por excelência, hoje em dia 
existem uma serie de possibilidades de se resgatar a imagem de um objecto procurado – seja através 
de catálogos associados a marcas de joalharia, nas imagens publicitárias, nos inventários muitas vezes 
criados pelas seguradoras (aptos a identificar bens em caso de roubo) e até nas fotografias que um 
indivíduo transporta consigo no telemóvel. 

Assumindo a diminuição da procura relacionada com a produção deste tipo de representações, Lois 
Gibson regista a sua presença pontual dentro do seu percurso como artista forense. Apesar da sua 
prática se concentrar noutras tipologias do desenho associado às ciências forenses, a necessidade 
destas imagens poderá ser resgatada em casos particulares – crimes de furto ou qualquer situação que 
implique a participação destes objectos, cuja apreensão se revele útil na identificação dos seus autores 
e até de potenciais vítimas desaparecidas. 

Na ausência de qualquer elemento visual que consiga definir a dimensão estética do objecto, o desenho 
funcionará sempre como um instrumento de prefiguração da realidade. Partindo deste pressuposto, 
Gibson revela um conjunto de desenhos realizados com base em descrições que serviram para identi-
ficar agressores e peças de joalharia roubadas. Executados a pastel seco sobre um suporte de papel, 
a artista salienta a adequação dos materiais ao tipo de imagem pretendida. 

Pastels lend themselves readily to this subject matter, so for that reason, I recommend having 
a supply around for just such a need. The pastel medium is easy to blend and indicate shiny, 
smooth areas quickly. With a little practice you can replicate the look of diamonds, gold, and 
precious jewels. 

Lois Gibson, 2008, p. 208

Relativamente ao desenho destas imagens salienta-se a importância do aumento da escala em relação 
aos originais. Esta ampliação permite enfatizar a composição minunciosa de alguns detalhes suscep-
tiveis de se anularem no plano da representação.  Para além da necessidade de se redimensionar o 
formato destas peças, os objectos representados são muitas vezes enquadrados e posicionados de 

FIGURA 87

Lois Gibson,

retrato robot, fotografia do indivíduo 

capturado e o desenho que revela o 

pormenor da mão deformada. 
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acordo com a parte do corpo a que se destinam, facilitando deste modo a identificação preliminar da 
peça. Como se pode observar na figura 88, o brinco sobrepõe-se ao desenho da orelha, respeitando a 
relação de escala que se mantém entre os dois elementos. A mesma solução é equacionada quando se 
desenham alguns anéis considerando a anatomia dos dedos da mão.

Ao destacar um exemplo especifico, Gibson reforça a importância desta relação complementar, referindo 
que a representação individual da peça pode suscitar algumas dúvidas relativamente à sua identi-
ficação.48 O anel representado na figura 89 podia passar despercebido na ausência de um elemento 
capaz de o contextualizar. A interligação estabelecida entre o dedo e a peça de joalharia facilita o 
reconhecimento deste acessório, contribuindo para auxiliar a investigação na procura do sujeito respon-
sável pela transgressão. 

Independentemente do objecto desenhado, as imagens compósitas destinam-se à identificação do 
indivíduo que cometeu o delito. Seja por intermédio da representação de um objecto encontrado no 
local do crime ou promovido pelo desenho que procura alcançar a identidade de um indivíduo 
procurado pela polícia. 

3.2  IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITOS: RETRATO ROBOT

Enquadrado na categoria das imagens compósitas, a origem do retrato robot encontra as suas raízes 
fundamentais no contexto histórico da identificação humana. Reconhecer e identificar um determi-
nado sujeito segundo uma descrição base dos seus caracteres fisionómicos – assim se traduzem, 
de um modo sucinto, as implicações deste procedimento. Teoricamente, o objectivo primordial do 
retrato robot reside na procura de uma (id)entidade invisível, feita por intermédio de elementos descri-
tivos capazes de construir uma imagem semelhante à da face procurada.

Todo o processo implícito na busca da imagem requer o uso de uma metodologia específica, deter-
minada na maior parte dos casos pela incerteza e a ambiguidade dos dados fornecidos pela vítima. 
É essencial saber gerir as diferentes fases de construção do retrato, compreendendo à partida que o 
resultado final irá depender de uma conjugação de variáveis difíceis de controlar. É impossível precisar 
a veracidade da descrição fornecida por uma vítima molestada, cuja memória dos acontecimentos se 
pode apresentar de uma forma parcial, dúbia e incerta.49

48  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 208

49  Marwood, William –  A question of identity. Police Review. London. ISSN V. 96, n. 4982. (1988), p. 213

FIGURA 88 E 89

Lois Gibson,

desenhos realizados com pastel 

de óleo sobre papel.
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Assim sendo a execução do retrato robot assenta num modelo de incertezas e imponderáveis que 
poderá contribuir para a criação de uma imagem meramente especulativa, construída a partir de 
um discurso inconstante ou até mesmo perturbado. Esta condição pode conduzir, em alguns casos, à 
produção de um retrato “falso” e, por conseguinte, a uma identificação ineficaz. É essencial reconhecer 
à partida as fraquezas e os condicionantes deste procedimento, que ultrapassam a própria evolução 
tecnológica dos meios e técnicas utilizadas. Contudo é possível ultrapassar as barreiras encontradas 
no processo de montagem do desenho potenciando deste modo a eficácia dos resultados obtidos. 
Um bom exemplo disso é o caso Stuyvesant Town rapist, cuja captura do violador em serie se desenca-
deou através da criação e divulgação de um retrato elaborado por Stephen Mancusi. Neste caso espe-
cífico foi possível comprovar a eficácia do desenho na identificação do perpetrador. A história que o 
acompanha surge na sequência de um conjunto de crimes sexuais, praticados no bairro de Stuyvesant 
Tow em Nova Iorque. Entre as vítimas molestadas destaca-se apenas uma mulher que conseguiu 
visualizar o rosto do indivíduo em questão.

Partindo da informação disponibilizada pelos detetives da unidade de apoio a vítimas de abusos sexuais 
– Special Victims Squad (SVS)50, Mancusi reuniu as condições necessárias para dar inicio ao desenho. 
A sessão desenrolou-se no seu gabinete de trabalho, no qual se privilegiou o contacto directo com a 
vítima que possibilitou a construção e afinação final do desenho. Estabilizada a fisionomia do perpe-
trador, a imagem foi fotocopiada e divulgada num wanted poster (figura 90) pelos órgãos internos 
do SVS e em algumas unidades policiais. Surpreendentemente a imagem foi reconhecida por uma 
procuradora da república numa dessas esquadras. O desenho afixado na parede correspondia ao 
rosto do seu irmão.51

Perante a resolução deste caso realça-se a importância do desenho, destacando o potencial que este 
detém na capacidade de se desvendar a fisionomia do criminoso. Esta hipótese é considerada em 
situações cuja ausência de provas inibam a necessidade de identificar o autor do crime. Deste modo, 
a utilização do procedimento prende-se com a possibilidade de este ser pontualmente requisitado 
como um sistema útil na identificação do suspeito. E se por um lado é bastante clara a sua função 

50  Mancusi, Stephen – The police Composite Sketch. Nova Iorque: Humana Press, 2010, p. 9

51  Mancusi, Stephen – Op. Cit., p. 10 

FIGURA 90

Stephen Mancusi,

retrato robot

1994
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FIGURA 90

Stephen Mancusi,

retrato robot

1994

relativamente ao crime, é preciso atentar que o retrato não serve por si só como um elemento 
incriminatório do indivíduo. A sua formulação apenas determina o “tipo” de fisionomia procurada, 
na tentativa de orientar a investigação e concentrar recursos.

It is essential to realize that a composite sketch is a drawing of a victim’s or witness’s 
perception of a perpetrator at the time he or she was observed. It is not meant to be an exact 
portrait of the suspect.

Stephen Mancusi, 2010, p. 6

O retrato robot inserido no contexto do crime opera como um simulador de identidades ausentes, 
uma ferramenta versátil que permite ver através do desenho o rosto “falado”. A descrição da vítima 
poderá funcionar como o indício a partir do qual se trabalha o desenho, neste caso específico o perito 
debruça-se sobre os vestígios presentes na memória do indivíduo. Se se considerarem os princípios 
da Criminalística, baseados na averiguação dos sinais do crime, na verificação dos meios e dos modos 
como foi praticado o delito, visando compreender a dinâmica do fenómeno, passando pela indiciação 
do autor do crime até à elaboração da prova técnica, rapidamente se encontram os pontos de contacto 
entre a ciência do crime e as preocupações do retrato robot.

Apesar de o retrato robot se limitar à simulação do rosto sem se comprometer com o estudo e a natu-
reza do crime propriamente dito, com a Criminalística o retrato robot partilha a ideia de uma recolha 
de vestígios e pistas úteis, aplicados na realização do desenho. Se esta recolha for bem sucedida, 
facilmente se obtém um retrato capaz de orientar eficazmente o reconhecimento do sujeito procurado, 
e posteriormente provar, com o auxílio da Criminalística, o seu envolvimento no crime. Será assente 
nesta premissa que ambas as áreas – embora uma esteja subjacente a outra – organizam o seu trabalho 
para uma meta comum. Procuram resolver e desvendar, socorrendo-se da especificidade dos meios 
aplicados a cada caso, a narrativa do crime e as personagens que nele participaram.

O posicionamento do retrato robot nesta área forense, apesar de não ser validado como um elemento 
de prova, conduz a investigação num determinado sentido. Se a vítima descrever um indivíduo do sexo 
masculino caucasiano, serão à partida excluídos do núcleo de suspeitos as pessoas que não se enqua-
drem neste perfil. É neste sentido que o desenho presente no retrato ajuda e condiciona a averiguação 
do crime. Tenta limitar e reduzir as hipóteses colocadas, num grupo restrito de possibilidades, que se 
vai circunscrevendo à medida que a informação sobre o sujeito é cada vez mais específica. Às carac-
terísticas base, em cima mencionadas, são acrescentados cada vez mais detalhes até se conseguir 
formular o retrato final: o suspeito inicialmente descrito como um homem caucasiano passa a incor-
porar características como - rosto quadrado, olhos castanhos, nariz achatado, lábios finos, uma cicatriz 
perto do queixo, e por aí adiante.

É possível, a partir da definição destes caracteres, aproximar a representação à imagem real do rosto, 
ponderando a precisão e a pertinência dos pormenores fornecidos na descrição. Neste ponto entram 
em jogo outro tipo de variáveis que escapam ao domínio do desenho. A memória da vítima, entre 
outros factores importantes, é considerada o elemento chave que irá determinar o sucesso da opera-
ção. O desenho é apenas o veículo que permite formalizar o retrato e, portanto, é erróneo considerar 
que a eficácia deste se cinge única e exclusivamente à destreza técnica do perito. Certamente que 
esta é e sempre será uma mais-valia, contudo, é fundamental ter consciência que o retrato robot é 
alimentado a partir de indicadores voláteis, difíceis de prever e controlar. Talvez aqui se encontre, 
vinculado à imprevisibilidade do seu carácter, a primazia deste procedimento abrangido no espaço da 
Criminalística. Apesar das inúmeras condicionantes e adversidades a que este se propõe atravessar, o 
lugar de destaque do retrato robot nas ciências forenses está absolutamente estabelecido, e este facto é 
recapitulado quando se produz um trabalho determinante na captura do criminoso.
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3.3  PREPARAÇÃO DO RETRATO 

IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS COMPONENTES 

O retrato robot destaca-se no panorama da investigação criminal como uma ferramenta que poderá 
conduzir à identificação do perpetrador. O seu campo de actuação incide essencialmente no âmbito da 
identificação facial e é permeável a um conjunto de críticas e especulações relativas à sua validade e 
pertinência no cerne da investigação. Existe a consciência de que o resultado deste procedimento não 
poderá por si só ser considerado como um elemento de prova; contudo, se os contornos da investigação 
o considerarem necessário, pode dizer-se que o retrato robot é aceite como um meio viável para se 
conseguir chegar até ao criminoso.

Apesar das virtudes e limitações do Retrato-Robot, podemos afirmar que o mesmo tem hoje 
uma certa importância no auxílio à investigação. Ao utiliza-lo, o investigador fica com mais 
uma peça de trabalho que pode ser muito importante para a identificação do criminoso e 
consequentemente para a sua captura.

Valdemar Machado, 1988, p. 77

Segundo Carlos Farinha, actual director da Polícia Judiciária em Portugal, cabe à equipa de investigação 
perceber em que ocasiões o retrato robot deve ser utilizado.52 Atendendo a esta afirmação, não basta 
reconhecer apenas as potencialidades técnicas do sistema em questão; é igualmente importante perceber 
se é ou não oportuno recorrer a este tipo de ferramenta, e saber gerir as expectativas criadas em torno da 
sua utilização. O facto do retrato robot se enquadrar no campo da identificação sem ter acesso a qualquer 
tipo de referente concreto além da descrição confere uma certa fragilidade a todo o processo.

O seu aparecimento surge no âmbito da investigação criminal, ligado na maior parte das vezes a casos 
de violação. Esta associação directa entre a realidade do caso e a uso deste procedimento é feita quando 
existe a impossibilidade de comparar as provas encontradas no local do crime. Exemplos disso são as 
impressões digitais e a prova biológica, considerados elementos preponderantes na identificação do 
autor do crime, mas que apenas se tornam válidos quando se consegue estabelecer um grau de compa-
ração que ateste ou anule a culpa do sujeito capturado.

Considerando o cruzamento de provas uma mais-valia para a execução do retrato robot, facilmente se 
poderá também verificar o contrário. Um retrato baseado numa descrição frágil pode por vezes cons-
tituir uma prova ambígua e induzir a investigação num equívoco. Estes dados devem ser considerados 
pela equipa de investigação, encarregue de avaliar o caso e determinar se o retrato poderá ou não 
contribuir de um modo satisfatório para a captura do criminoso.

É essencial voltar a sublinhar neste ponto que a finalidade deste retrato não se prende com a ideia de 
retratar fotograficamente o suspeito, mas antes com a definição dos seus traços mais característicos. 
Não existe a pretensão de criar uma imagem que consiga identificar um indivíduo sem margem para 
dúvidas. A composição promovida é a que se aproxima do tipo de rosto, mais ou menos específico.

O objectivo maior não é retratar o agressor nem produzir uma identificação absoluta, mas 
sim procurar identificar parcialmente, pois hipoteticamente, será́ obtida uma figura lassa, 
descrita com alguma semelhança.

       Albani Borges dos Reis, 2003, p. 44

52  Silva, Marco Lopes da – Retratos-robô: Um trabalho de paciência e perícia [Em Linha] [s.l.: s.n.] 2010. [Consult. 20 Abr. 2011]. 

Disponível emWWW: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=40950&op=all
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O retrato deve resultar de “uma boa conjugação de esforços entre o investigador, a testemunha ou vítima e o 
perito executante”53 do desenho. A ordem sequencial na qual se processa toda a investigação deve ser 
respeitada com o propósito de reunir a informação necessária para se poder apurar os factos envol-
vidos na história do crime. Para tal, exige-se à equipa de investigadores um reconhecimento do local e 
a recolha dos vestígios que serão posteriormente avaliados no laboratório. Ao inspetor cabe a tarefa de 
interrogar a vítima sobre o enredo do acontecimento, e perceber como poderá ser atestada a veracidade 
dos factos mencionados.

Numa fase posterior, e se for pertinente, solicita-se o trabalho do perito especializado em retrato robot. 
O seu trabalho, para além de se remeter à execução do desenho ou montagem de imagem, ultrapassa 
o âmbito da representação quando lhe é exigido que atente e adeqúe a entrevista às particularidades 
da vítima. Entre um conjunto de factores a considerar, é preciso ter em conta o estado emocional da 
pessoa interrogada, percebendo até que ponto a vítima conseguiu armazenar os contornos de um rosto 
observado num episódio potencialmente traumático. Todas estas condicionantes deverão ser previa-
mente consideradas pelo perito, uma vez que interferem na descrição eficaz do criminoso e poderão 
invalidar deste modo o processo de identificação do suspeito.

Neste tipo de casos, o decurso da investigação pode tornar-se bastante delicado, pressupondo então o 
auxílio de profissionais especializados – psicólogos clínicos –disponíveis para colaborar com a polícia 
no sentido de ajudar as vítimas a elaborar as suas descrições. A presença deste tipo de distúrbios 
levanta um conjunto de problemas inerentes à execução do retrato robot, na medida em que este se 
socorre exclusivamente da memória para poder construir a imagem de uma recordação incerta, muitas 
vezes até indesejada.

Ainda em relação ao perito, é-lhe reservada a função de se certificar “que a testemunha não viu o ficheiro 
fotográfico ou possíveis suspeitos até ser interrogada e estar terminado o retrato robot”.54 É também 
delegado ao perito o preenchimento de uma ficha com a descrição sumária das principais características 
físicas e psicológicas do criminoso, para permitir reunir numa fase inicial as primeiras impressões 
sobre o suspeito procurado.

Depois de registado o acontecimento, o perito fica encarregue de questionar a vítima sobre a aparência 
do sujeito em questão, deixando bem claro que o seu trabalho não pretende criar uma imagem exacta 
e irrefutável do criminoso.

Na melhor das hipóteses limitamo-nos a afirmar que o Retrato-robot (ou a fotografia 
desenhada) é bastante parecida com o indivíduo, justificando outras investigações e podendo 
assim fazer os preparativos necessários para que as vítimas ou as testemunhas vejam o 
indivíduo com o objectivo de fazer uma identificação positiva.

          Valdemar Gabriel Machado, p. 79

O desempenho do trabalho realizado irá depender não só da descrição facultada, mas também da 
capacidade que o perito tem em compreender a fonte de informação. Será necessário extrair do discurso 
os elementos chave que permitam delinear o rosto. O desenho nasce da descrição oral ou escrita, 
e poderá ser facilmente alterado se a vítima der indicações nesse sentido. Todo o processo vinculado à 
formulação do desenho parte da interacção satisfatória entre o perito e a vítima. Um trabalho feito em 
conjunto capaz de compreender e preencher as lacunas da investigação.

Focando a construção do retrato robot, é necessário evidenciar que esta resulta da interação de um 
conjunto de componentes essenciais que operam em simultâneo com o objectivo de contribuírem para 

53  Machado, Valdemar – Primeiro Seminário de Identificação Judiciária: comunicações e conclusões. [ s.n.]  Lisboa. 1988, p. 77

54  Machado, Valdemar – Op. Cit., p. 77
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o sucesso de toda a operação. Assim sendo, não se pode afirmar que o retrato depende exclusivamente 
da memória, de um bom desenho executado pelo perito, ou até mesmo da percepção que a vítima tem 
do criminoso, mas essencialmente de uma boa coordenação de todos estes elementos.

Karen Taylor, desmonta e analisa os elementos constituintes do retrato robot – a vítima, a entrevista 
e o perito – realçando a importância destes no desenvolvimento de uma representação confinada a 
um enredo que escapa inicialmente ao domínio do próprio desenho. Deste modo, torna-se pertinente 
identificar os diferentes elementos que orientam e edificam a representação do rosto procurado, numa 
tentativa de desmistificar a trajetória que termina na produção do desenho. Assinalam-se as coorde-
nadas que orientam a formulação do retrato para posteriormente se reflectir sobre o modo como estes 
agentes poderão trazer mais-valias ou adversidades à representação, focando um caso particular – 
Officer Deason Case. 

Antes de se dissecar a estrutura constituinte do retrato robot, torna-se importante compreender que a 
sua produção se prende à ideia de processo multifacetado envolvido numa série de áreas distintas. 
O seu âmago cruza-se com questões ligadas à psicologia, ao estudo do crime, e vai ao mesmo tempo 
tocar no desenho que acaba por se transformar no veículo unificador de todas as áreas que servem 
o seu propósito. Esta consciência fomenta uma adequação constante dos métodos utilizados pelos 
peritos, relativamente à abordagem da vítima, aos conteúdos relacionados com o estudo da psicologia. 
É necessário oscilar entre o senso comum, proveniente de uma experiência pessoal e sensível, com 
as teorias da memória.55 Deste modo é possível promover uma abordagem adequada a cada vítima, e 
orientar o diálogo seguindo estratégias pensadas para o efeito. É neste contexto que se insere a entre-
vista, considerada um momento crucial para a construção do retrato, no qual se extraem os elementos 
necessários à execução do desenho. Assim se fomenta a base que permite explorar a estrutura da fisio-
nomia descrita pela vítima.  

O diálogo constante entre o perito e a vítima, para além de enriquecer a entrevista, vai estimular 
posteriormente a realização do desenho. A atenção reservada a este momento irá ditar o sucesso ou o 
fracasso do retrato. Esta ideia é sublinhada na obra de Taylor, quando esta considera que “o método e a 
qualidade da entrevista são determinantes para o sucesso do processo de um retrato robot”.56 É depositada uma 
grande expectativa neste momento, pois será na entrevista que o perito poderá colher na memória da 
vítima a especificidade dos caracteres presentes no rosto do criminoso. Quanto mais detalhada for a 
descrição melhor é a hipótese de sobrevivência do desenho. Os sinais e as cicatrizes localizadas no rosto 
são um bom exemplo disso. Este tipo de elementos é provavelmente um dos aspetos mais preponde-
rantes para se desenvolver um retrato eficaz. A presença de um sinal localizado em cima do lábio superior 
chega a ser mais importante que o próprio formato da boca ou até mesmo dos olhos. A orientação do 
retrato vai precisamente à procura deste tipo de características, com o intuito de distinguir o sujeito 
desenhado de uma imensidão de possibilidades.

E se a vítima não recorda do criminoso? Este tipo de questões, embora se distanciem da prática do 
desenho, marcam uma presença importante na análise do retrato robot, na medida em que implicam 
e baralham o objectivo do próprio. Será com base nestas interrogações que se torna pertinente avaliar 
e contextualizar os agentes que permitem estruturar a execução do retrato – os descritores, a entre-
vista e o perito. Estes três elementos situados na base do problema servirão de mote para o estudo e 
a contextualização do retrato robot, inserido num processo delicado que se inicia na vítima e termina 
no desenho. Serão aqui avaliadas as relações estabelecidas entre os agentes do processo, para num 
momento seguinte se focarem as particularidades vinculadas à formulação do desenho.

55  “Since it is virtually impossible for “real life” situations to be duplicated in the laboratory (particularly in the duplication of trauma), it is necessary for 

the composite artist to balance common-sense practical experience with relevant theories about memory.” - Taylor, Karen – Op. Cit., p. 137 

56  Taylor, Karen – Op. Cit., p. 138 
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3.3.1  OS DESCRITORES

Em 2004, a marca de produtos cosméticos Dove comissionou um estudo – The Real Truth About Beauty, 
focado na análise da beleza e bem-estar da mulher. A origem desta problemática surge como uma 
forma de confrontar os estereótipos absorvidos pela sociedade que ajudam a perpetuar a ideia de que a 
beleza feminina consiste na criação de um retrato artificial e inatingível. Partindo desta noção, a marca 
começou a questionar as consequências implícitas nesta concepção, realçando o impacto que esta 
detém no desenvolvimento da auto-estima, felicidade e confiança pessoal. 

Dove was concerned that this limited portrayal of beauty was preventing women from 
recognizing and enjoying beauty in themselves and others. The company was also aware that 
– in a world where female beauty is highly valued – this situation could also impact women’s 
well-being, happiness and self-esteem. 

                                                                           Nancy Etcoff et al, 2004, p 2

Da exploração empírica sobre o que é e o que significa a beleza para as mulheres, surgem uma serie 
de campanhas publicitárias, entre as quais se destaca a Real Beauty Sketches (figura 91). Esta produção, 
torna-se revelante neste contexto não só por questionar a percepção que o sexo feminino revela 
sobre a sua fisionomia, mas também porque salienta a preponderância do descritor na criação de 
um retrato robot. É no encontro destes dois elementos – percepção e descrição, que se introduz a 
base construtiva de um procedimento que promove o contacto com a beleza na aproximação à sua 
identidade real. 

Num edifício antigo em Nova York, Gil Zamora – artista forense especializado em retratos robot, 
aguarda em frente a um estirador a chegada de uma das muitas mulheres selecionadas para partici-
parem no desafio proposto pela Dove. Confrontadas com um cenário tranquilo, sentam-se no sofá que 
se encontra ao lado do perito separado por uma cortina. Esta barreira impede o contacto visual entre 
o rosto que irá ser desenhado e o perito, privilegiando a produção de um conjunto de retratos com 
base em dois tipos de descrição: uma realizada pela mulher que descreve a sua própria fisionomia e 
outra facultada por um desconhecido que a viu momentaneamente numa sala de espera antes de se 
dar inicio ao exercício. 

FIGURA 91

Dove Real Beauty Sketches,

2011
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Desta interação resultam dois desenhos distintos cujas diferenças compreendem a dificuldade e o 
desafio inerente à descrição do próprio rosto e à observação daquele que foi visto durante breves 
instantes. Se por um lado os constrangimentos relativos à descrição pessoal do semblante levam à 
criação de um desenho por vezes deslocado da realidade, o desprendimento dessa inibição remete 
para a construção de uma imagem mais próxima do indivíduo descrito. Na figura 92 é possível 
observar esse confronto quando de colocam os desenhos lado a lado e se verifica que as diferenças 
residem nas discrepâncias encontradas no retrato realizado a partir da descrição pessoal que de 
certa forma contrasta com a imagem assertiva proveniente da descrição alheia ao indivíduo retra-
tado. Esta evidência é ainda mais acentuada quando se convidam as mulheres que participaram 
nesta experiencia a observarem os desenhos do seu rosto. Diante destas imagens compreende-se 
que as suas fisionomias se assemelham tendencialmente ao retrato produzido através da descrição 
facultada por um sujeito desconhecido. Esta noção salienta a influência da auto-estima na distorcção 
da imagem e da percepção que algumas mulheres têm relativamente à sua fisionomia.  

What has stayed with me are the emotional reactions the women had when they viewed the 
composite sketches hung side by side. I think many of these brave women realised that they 
had a distorted self-perception that had affected parts of their lives in significant ways.

          Dove Real Beauty Sketches, 2013 

FIGURA 92
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Ultrapassando as questões ligadas à definição e contextualização da beleza na sociedade, compreende-
se através deste exemplo que o retrato robot se concretiza na presença imprescindível de um descritor 
– vítima ou testemunha, capaz de fornecer a informação necessária à concretização do desenho. 
É na presença deste elemento que se monta a cadeia construtiva do retrato robot, sem o seu auxílio não 
existe a possibilidade de se proceder à realização particular deste tipo de imagens. 

Existem vários tipos de vítimas e testemunhas, de acordo com a sua interacção ou posicionamento rela-
tivamente ao crime, e esse facto exclui deste estudo um conjunto de informação que se poderia estender 
ao campo psicologia e a várias questões que fogem às preocupações do desenho. Assim sendo, encerra-se 
neste subtema a análise dos diferentes tipos de vítimas e o modo como a sintomatologia provocada pelo 
crime pode ou não afectar a descrição do criminoso e consequentemente a contrução do desenho.

Antes de se explorar a importância do descritor para a produção da imagem, é importante sublinhar 
que o perito não desempenha a função de um psicólogo, contudo, a sua posição ocupa um lugar fulcral 
durante todo o processo da entrevista e contacto com a história da vítima. Será produtivo para a 
execução do trabalho perceber a posição do descritor face ao crime e ajudá-lo da melhor forma possível 
a relembrar as características do rosto.

While is not the function of the police composite artist to be phycologist or counsellor to 
the victim, it is the artist’s professional responsibility to achieve the best drawing possible 
without risking psychological or other harm to the victim.
                 Karen Taylor, 2001, p. 154

Torna-se difícil definir ao certo o posicionamento do perito relativamente à vítima, até porque é 
necessário controlar um conjunto de variáveis que deverão ser consideradas pelo profissional de modo 
a encaminhar tudo o que é relatado, salvaguardando deste modo a produção de um desenho eficaz. 
É também importante referir que existem vítimas mais ou menos traumatizadas, e que o seu envolvi-
mento com o crime poderá definir se as suas descrições deverão ou não ser tidas em conta pelo perito. 
Existem pessoas que sentiram directamente os efeitos do evento e que estiveram em contacto com o 
criminoso e não se recordam do incidente porque fecharam os olhos ou porque simplesmente não se 
conseguem lembrar do rosto que as violentou. Nestes casos são consideradas as descrições de teste-
munhas que presenciaram o crime de outra perspectiva e conseguiram captar uma série de detalhes 
que escaparam à vítima.

O grau de envolvimento da vítima em relação ao crime é um factor a ter em conta pelo perito de 
retrato robot. O seu posicionamento durante o evento poderá afectar a memória que esta tem 
sobre os contornos do incidente e invalidar a possibilidade de transmitir uma boa descrição sobre a 
ocorrência dos factos. Segundo Taylor, o descritor poderá encaixar-se em três categorias distintas: 
testemunha activa, passiva e inativa.57 Estes grupos variam consoante o grau de proximidade que 
tiveram com o crime e as suas descrições podem por vezes revelar resultados surpreendentes na 
abordagem feita aos desenhos.

A testemunha activa corresponde à vítima ameaçada que estabeleceu um contacto próximo com 
o criminoso; em contraponto, a testemunha inactiva não se apercebe do incidente e considera a sua 
descrição irrelevante para o processo; por fim, a testemunha passiva é aquela que geralmente observa 
o crime à distância. Apesar de ser clara a diferenciação entre estes três tipos de testemunhas, é interes-
sante observar na obra de Taylor os desenhos provenientes de cada descrição. A artista forense conclui 
que as testemunhas activas, embora estejam sujeitas a altos níveis de stress, transmitem tendencial-
mente um maior número de detalhes sobre o criminoso.

57  Taylor, Karen – Op. Cit., p. 152
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In fact, there seems to be even a linear increase in descriptive details as a function of some of 
these stress-related variables. For example, even in the highest category of (self-reported or 
inferred) anxiety (“frightened to death”) a higher number of details, longer descriptions, and 
more precise descriptions were provided. 

Cit. por Karen Taylor, 2001, p. 156

Nas imagens que correspondem aos três retratos realizados por Taylor, é possível comprovar através 
do desenho os resultados provenientes das diferentes categorias de descritores. O retrato presente na 
figura 93 baseia-se na descrição de uma testemunha activa. Ao analisar o desenho e a fotografia pode 
observar-se as similitudes entre a representação e o sujeito capturado. Neste caso a vítima foi raptada 
e ameaçada com uma faca, sexualmente assediada e atada a uma árvore. Dadas a violência do crime 
em questão a entrevistada foi organizada no hospital, onde a vítima se encontrava visivelmente ferida 
na zona da traqueia. Impossibilitada de falar, o desenho foi preparado única e exclusivamente com 
recurso a fotografias de referência e breves descrições escritas.58 Na figura 94 o retrato corresponde a 
uma testemunha passiva que presenciou o roubo de um banco e reportou a sua descrição à polícia. O 
retrato da figura 95 foi executado com a colaboração de uma testemunha inactiva que trabalhava num 
posto de gasolina e teve contacto com dezenas de pessoas durante o seu período de trabalho. O sujeito 
retratado comprou gasolina sem revelar qualquer tipo de comportamento suspeito. Uma hora após a 
compra, este acabou por se envolver num crime de homicídio que vitimou uma família e culminou com 
um fogo posto à casa onde habitavam.59

Como se pode observar nas imagens, o confronto directo entre o desenho e a fotografia abre algumas 
possibilidades de especulação relativamente às semelhanças estabelecidas entre os três retratos. O grau 
de comparação não é o mais adequado, uma vez que as fotografias apresentadas são pouco nítidas e 
incluem algum ruído visual; contudo, é possível verificar nos três casos as parecenças entre o retrato 

58  Taylor, Karen – Op. Cit., p. 155

59  Idem, p. 156
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robot e a fotografia. No primeiro caso (figura 93) verifica-se que o desenho, feito através da descrição 
de uma testemunha activa, comporta vários pormenores distintos. Os óculos são automaticamente 
identificados no desenho, bem como o bigode e o próprio formato do rosto. O mesmo grau de similitude 
mantém-se no retrato da figura 94. Embora se verifique a ausência dos olhos no desenho (efeito resul-
tante da coloração das lentes que provavelmente impediram a vítima de ver o olhar do perpetrador) 
este tornou-se preponderante na captura do indivíduo. O mesmo acontece no desenho da figura 95 que

embora se centre na descrição de uma testemunha inactiva consegue cumprir a sua função. Este retrato, 
apesar de se diferenciar em vários aspectos da fotografia do sujeito em questão, nomeadamente em 
termos de proporção e disposição dos diferentes elementos no rosto, consegue identificar o tipo de rosto 
procurado. É de certo modo surpreendente verificar que o descritor inactivo, alheio ao crime, conseguiu 
descrever de forma assertiva o contorno dos olhos e das sobrancelhas do sujeito. 

Além do envolvimento da testemunha com o crime, existem outros factores relativos à natureza do 
indivíduo que poderão interferir na formulação de uma boa descrição. Estudos psicológicos debatem-se 
para encontrar as falhas dos descritores baseadas num conjunto de características como a profissão, 
o género, a idade, a etnia, e tantos outros. Neste âmbito a questão que mais se evidencia foca a diferen-
ciação de género –quem fará uma descrição melhor, homens ou mulheres?
 
Taylor revela que os estudos orientados no sentido de avaliar a proficiência inerente às descrições facul-
tadas por ambos os sexos levantam uma série de equívocos. Homens e mulheres, independentemente 
das suas etnias e idades, estão atentos a pormenores distintos quando observam o autor do crime. 

Most research suggests that both men and women pay more attention to items that catch 
their interest. Consequently, they store more and better information in memory about items 
of interest.  

       Karen Taylor, 2001, p. 157

Stephen Mancusi corrobora este ponto de vista reconhecendo que o género não influencia a qualidade 
da descrição, a diferença poderá apenas residir na atenção que cada sexo atribui a alguns pormenores. 
Segundo ele as mulheres poderão prestar mais atenção ao corte do cabelo e à maquilhagem, bem como 
a avaliar em termos estéticos o aspecto físico do sujeito descrito, independentemente do seu sexo. 

FIGURA 95

Karen Taylor,
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1992
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Their abilities to describe a suspect are about the same. However, male and female interests are 
stereotypically different. A female may pay closer attention to hairstyles or makeup compared 
to a male. The artist can question a female witness as to a male suspect’s attractiveness. This 
is something a guy would not offer an answer to. Yet either a male or a female will give an 
opinion about the attractiveness of a female suspect. 

   Stephen Mancusi, 2010, p. 64

O problema da idade também poderá entrar em linha de conta quando a vítima é questionada sobre 
a fisionomia do suspeito. Nesse sentido, as crianças são menos fiáveis do que os adolescentes, assim 
como os idosos são menos fiáveis do que jovens adultos ou de meia idade.60 Esta consciência prende-se 
com questões ligadas à percepção e à memória, relacionadas com a fase evolutiva do descritor e que 
poderão influenciar ou não o seu desempenho no momento da descrição. 

O factor étnico pode ser considerado preponderante para a descrição; estudos demonstram que as 
pessoas do mesmo grupo étnico se reconhecem mais facilmente do que quando são confrontadas com 
indivíduos provenientes de etnias distintas.61 A questão da diversidade cultural pode ser problemática 
para o perito. Na presença de testemunhas com diferentes tipos de cultura, é aconselhado o acompa-
nhamento de uma entidade que saiba interagir com a pessoa em questão, por forma a gerir a entrevista 
sem correr o risco de ofender inadvertidamente a vítima.

In some Asian cultures, it is considered a “loss of face” to be a victim of crime, particularly 
sexual assault. Interviewing Asian victims and witnesses, particularly those who are recent 
immigrants, can be highly specialized. I tis a good idea to consult a person knowledgeable 
about the cultural group of the interviewee prior to conducting the interview so that you do 
no risk inadvertently offending. 

Karen Taylor, 2001, p. 159

Ainda sobre a problemática da etnia verifica-se a dificuldade, em 
alguns casos, de descrever sujeitos que encerram na sua fisionomia 
um grande contraste racial. Mancusi refere um caso particular em 
que o descritor identificou um agressor com características hispâ-
nicas, mas que também incorporava nas suas feições alguns traços 
relacionados com a fisionomia mexicana e indiana. Estas intercep-
ções nem sempre são fáceis de descrever e, por conseguinte, 
difíceis de representar. O retrato da figura 96 mostra o resultado 
desta mistura. Impossibilitado de utilizar um catálogo de referência 
específico, Mancusi procurou orientar a construção do desenho 
com base em imagens de rostos masculinos – hispânicos e asiá-
ticos, enquadrados na faixa etária do suspeito.62  

A variedade de casos e exemplos multiplica-se à medida que se vão 
dissecando os diferentes componentes do retrato robot, contudo 
é importante compreender que é a partir dos descritores que se 
monta a cadeia de elementos intrincada que dá forma à represen-
tação e identificação do rosto. 

60  Taylor, Karen –  Op. Cit., p. 158

61  Idem, Ibidem 

62  Mancusi, Stephen – Op. Cit., p. 71
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3.3.2  O PERITO 

O perito destacado para a realização de um retrato robot deve revestir-se de um conjunto de compe-
tências próprias relevantes para uma execução plena da sua tarefa. Em primeiro lugar, é importante 
considerar tanto no diálogo como na formulação das perguntas um certo distanciamento em relação 
ao descritor, uma vez que a maior parte dos descritores podem apresentar sinais de violência física e 
emocional. É necessário tratar a vítima com um certo cuidado, estabelecendo uma relação favorável 
entre o relator e o perito.

Como diria Bernardo Soares, heterónimo de Fernando Pessoa – A condição essencial para se ser um homem 
prático é a ausência de sensibilidade. (...) Para agir é, pois, preciso que nos não figuremos com facilidade as perso-
nalidades alheias, as suas dores e alegrias. Quem simpatiza pára.63 Partindo desta concepção compreende-se 
que a postura do perito perante a realização de um retrato robot parte de um distanciamento contro-
lado em relação ao descritor e ao crime que o envolveu. Saber mediar a relação com a vítima torna-se 
o elemento chave para a concretização de um bom trabalho, assim como é considerado de elevada 
importância uma adequação do diálogo ao tipo de cultura do informante.

Um factor que deve ser considerado e de elevada importância é o nível do diálogo travado entre 
o informante e o operador do sistema de confecção do retrato falado. Este deve ser adequado 
ao grau e tipo de cultura do informante, exigindo ao perito operador do kit a habilidade de se 
adaptar a qualquer informante, a fim de que ele compreenda bem tudo o que lhe é exposto.

Albani Borges dos Reis, 2003, p. 100

A comunicação eficaz realizada entre ambas as partes é uma das premissas que visam o sucesso de 
um bom retrato robot. Assim sendo, é pertinente adequar o vocabulário à pessoa lesada e promover 
um ambiente propício, no qual a vítima se sinta confortável para começar a sua descrição. Em casos 
particulares, quando o perito se encontra na presença de uma pessoa com dificuldades para recordar 
o acontecimento, devido a uma série de factores – como o choque emocional e a falta de iluminação do 
local, é necessário providenciar as ajudas necessárias, caso se trate de um bloqueio mental.

Alguns psicólogos e neurologistas defendem que o riso e a gargalhada poderão ter efeitos terapêuticos 
em determinadas vítimas. O livro escrito por Norman Cousins – Anatomy of an Illness, trata esta problemá-
tica e demonstra como é que a visualização de alguns vídeos humorísticos ajudou o autor a ultrapassar 
a dor relacionada com uma doença degenerativa.64 Partindo deste caso, surge um estudo conduzido por 
Peter Derks, psicólogo clínico, que procurou estudar a influencia da gargalhada na recuperação da 
informação relacionada com a fisionomia do perpetrador. Com o auxílio de um eletroencefalograma o 
psicólogo procurou mapear a estimulação provocada por uma gargalhada no cérebro e concluiu que a 
maior parte da sua estrutura frontal se concentra na descodificação da piada. O desencadeamento desta 
reação, provocada no córtex cerebral, activa as diferentes áreas do cérebro e contribui para o alívio das 
zonas relacionadas com a parte emocional, racional e sensorial.  

Derks found almost the entire “higher brain” or cerebral cortex became involved as the subject 
tried to understand the joke. Functions such as problem solving or experiencing emotions are 
carried out in only one region. Laughing causes a wave of electricity to sweep through the 
entire cortex.

Lois Gibson, 2008, p. 113

63  Pessoa, Fernando – O livro do desassossego. Porto: Assíro e Alvim, 2014, p. 243

64  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 113
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Como reflexo da descarga elétrica provocada pela gargalhada, os níveis de stress baixam, o corpo 
relaxa e nesse sentido a vítima poderá tornar-se mais cooperante ao descrever o sujeito. Consciente 
deste comportamento, o perito deverá promover um ambiente descontraído e transformar a entrevista 
num momento optimista, quando este é na maior parte das vezes encarado com alguma frustração. 

A presença de alguns momentos de humor pode diminuir a tensão e a preocupação de não conseguir 
corresponder ao que se pretende. Lois Gibson reconhece, dentro da sua vasta experiência enquanto 
artista forense, que o riso é o melhor veículo para envolver as testemunhas durante o processo de cons-
trução do retrato.65 Sem regras nem convenções, este tipo de abordagem poderá surgir naturalmente 
no decorrer da entrevista e se o perito perceber que esta estratégia contribui de algum modo para o 
desenvolvimento do desenho.  

Um exemplo que valida a utilização deste recurso remonta a um caso de car-jacking que vitimou uma 
mulher. Baleada e abandonada no meio de um descampado, sem conseguir pedir auxilio na zona onde 
se encontrava, foi encaminhada para o hospital e posteriormente entrevistada ainda num estado de 
convalescença. Apesar de se encontrar acamada e ter perdido um olho, o primeiro contacto com a 
artista forense desencadeou um diálogo marcado por vários momentos de humor. Perante a possibi-
lidade de descrever o perpetrador, a incerteza inerente à concretização desta tarefa acabou por gerar 
algumas piadas referentes ao seu estado e ao facto de ter sobrevivido. 

She expressed (as all witness do) that she didn’t think she would be of much help. She followed 
that immediately with a joke something like “…I guess if I can handle getting shot all up, I 
can handle trying to do a drawing of the guy. I don’t have anything to lose and I’m stuck here 
(hospital) and not going anywhere anyway.”

Lois Gibson, 2008, p. 115

A figura 97 revela o retrato concretizado por Gibson no hospital, 
salientando a sua utilidade na captura do perpetrador. As simi-
litudes encontradas entre a fotografia e o desenho permitem 
atestar a eficácia desta imagem, inicialmente construída com 
base em dúvidas e inseguranças por parte da vítima. Este exemplo 
revela a importância do perito e da entrevista durante o período 
de construção do retrato. A sua concretização é apenas viável se 
a vítima for devidamente conduzida durante todo o processo e 
mediante essa interação conseguir fornecer a informação essen-
cial à produção do desenho.  

Para além da adequação do discurso ao tipo de descritor e da estra-
tégia utilizada durante a entrevista, torna-se necessário o cumpri-
mento de metodologias de trabalho próprias e bem definidas. 
É essencial determinar as competências específicas do perito, 
com o objectivo de optimizar a produção do trabalho a realizar. 
O profissional que irá proceder à representação deverá revestir-se de 
algumas qualidades, destacando-se a tranquilidade, a paciência e a 
consciência de que cada vítima é singular e que o tratamento precisa 
de ser diferenciado em cada caso. É igualmente importante deter um 
conhecimento profundo sobre a anatomia humana estrutural e exte-
rior, sendo também imprescindível dominar a prática do desenho, 
independentemente dos meios tecnológicos utilizados. 

65  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 114
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A habilidade para o desenho é imprescindível, assim como o conhecimento técnico e científico; 
sem isso, teremos apenas um “montador de retalhos fotográficos” ou de traços aleatórios

Jorge Luiz Werzbitzki, 2000, p.150

Outra circunstância igualmente importante no trabalho do perito é saber gerir as expectativas criadas 
relativamente à confecção do retrato; mais uma vez se releva que o retrato robot não pretende retratar 
a pessoa procurada, mas sim criar uma imagem semelhante a da face que se pretende identificar. 
Neste sentido surgem também algumas advertências feitas à vítima, de que nenhuma informação 
deverá ser ocultada do perito, na medida em que qualquer pormenor poderá́ ser crucial para a identi-
ficação do tipo de rosto procedendo-se então à exclusão dos demais suspeitos.66

Alan Zambelli, perito de retrato robot, afirma numa entrevista recentemente publicada que, para dar 
credibilidade ao trabalho, o retrato deve ser feito por um polícia e não apenas por um profissional que 
desenha ou opera imagens. O profissional precisa de interpretar tudo o que lhe é dito e compreender 
se o que está a ser relatado corresponde ou não à verdade, uma vez que é bastante comum assistir-se a 
descrições inventadas cujas fisionomias se tendem a assemelhar ao rosto de personalidades famosas. 
Algumas vítimas poderão incorrer também numa descrição distorcida e confusa, de maneira a proteger 
o suspeito; outras poderão eventualmente exagerar na descrição, diz Zambelli a propósito de um caso 
em particular – “Estava a criar uma cabeça a partir da descrição feita por uma senhora, e ela pedia-me 
para aumentar cada vez mais o desenho. Aos olhos dela o criminoso parecia tão terrível que a vítima 
tinha necessidade de exagerar a sua descrição.”67 Nestes casos é conveniente saber gerir o que poderá 
constituir um dado errado para o desenho, e guiar a descrição da vítima até se conseguir obter a infor-
mação necessária para se proceder à construção do retrato.

3.3.4  A ENTREVISTA 

O retrato robot gira em torno do discurso facultado pelo descritor, é através dele que se consegue colher 
a informação necessária à formulação da imagem do rosto. O processo eminente nesta recolha de 
dados é geralmente acompanhado pela entrevista, que embora se consiga adaptar à abordagem parti-
cular de cada perito, deve respeitar um conjunto de regras fundamentais. 

The interview process is rather personal and each interviewer tends to develop a “style” that 
is his or her own, just as artists develop personal styles of drawing, painting, or sculpting. 
Because the production of composite images is done within the context of law enforcement, 
efforts should be made to standardize procedures within loosely structure guidelines.

Karen Taylor, 2001, p. 164

Considerada uma parte integrante do processo implícito na construção do desenho, a sua estrutura 
varia de país para país sendo que em alguns sítios, nomeadamente nos Estados Unidos da América e 
no Brasil, se procede ao preenchimento de um documento no qual se insere uma caracterização base 
do perpetrador – atendendo ao género, raça, idade, altura e peso aproximado, antes de se iniciar o 
desenho. O facto da entrevista se centrar num modelo estandardizado permite organizar a metodologia 
implícita na construção do retrato robot e ao mesmo tempo fomentar o reconhecimento posterior do 
desenho como um elemento válido na captura do criminoso. Para que este se torne viável é importante 
gerir todo o processo envolvido no retrato, de modo a demonstrar perante o tribunal que o trabalho é 

66  “A descrição de uma mancha de pele, ou outro sinal qualquer, pode não identificar totalmente um indivíduo, mas elimina um grupo muito 

grande de pessoas, pois essa característica é única, Se for bem descrita e bem aproveitada, certamente não haverá outra igual.” - Werzbitzki, 

Jorge Luís – Op. Cit., p. 96

67 Zambelli, Alan - Trauma faz vítimas lembrarem detalhes do criminoso [Em Linha] [s.l.: s.n.] 2011. [Consult. 20 Abr. 2014]. 

Disponível emWWW: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4961210-EI5030,00.html
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coerente do início ao fim. Também se sugere aos peritos executantes do desenho que se mantenham 
actualizados relativamente aos estudos realizados por psicólogos sobre as questões ligadas à cognição, 
percepção e memória. O estudo destes conteúdos pode eventualmente ajudar o especialista a contornar 
uma serie de situações que coloquem em causa a realização e validade do desenho.68

Este guião poderá estender-se a outro tipo de regras consoante a situação do descritor. Cabe, assim, 
ao especialista avaliar as especificidades de cada caso e preparar a sua abordagem de acordo com 
as adversidades encontradas. A posição da vítima em relação ao perito também é tida em conta. 
Preferencialmente, ambas as partes deverão permanecer lado a lado evitando um confronto directo de 
rostos (ver fig. K.T. p. 214). Este detalhe, aparentemente irrelevante, evidencia uma das muitas preocu-
pações a ter em conta. O facto de ambos os intervenientes permanecerem posicionados desta forma 
sublinha o trabalho de equipa subjacente na produção do retrato robot.69 

Uma vez estabelecido o posicionamento do perito e da vítima, destacam-se dois tipos de abordagem 
durante a construção do retrato: a entrevista cognitiva (cognitive interview technique), e a entrevista 
policial (police interview tecnique).70 A primeira resulta do contacto inicial com a vítima e impulsiona uma 
descrição livre sobre o incidente e o suspeito. Nesta fase, o perito coloca algumas questões gerais que 
procuram contextualizar a ação do crime –  o que aconteceu, como aconteceu e o que é que a vítima viu. 
A segunda abordagem centra-se na caracterização fisionómica do suspeito. Neste ponto as questões 
deverão ser deixadas em aberto de modo a não influenciarem a resposta do descritor. Stephen Mancusi 
salienta esta técnica quando introduz um exemplo muito simples. Se a dada altura o perito sentir 
necessidade de questionar o tamanho do nariz é necessário que o faça de forma correcta. Perguntar 
se este elemento é maior do que o que se encontra no desenho pode conduzir a vítima a fornecer uma 
resposta tendenciosa, e consequentemente pouco eficaz para a evolução da representação. Por outro 
lado, se o perito incluir na questão as diferentes possibilidades de resposta – qual é a dimensão do 
nariz: maior, menor ou igual à que se encontra no desenho? – o descritor consegue definir a dimensão 
no nariz sem seguir qualquer tipo de diretriz pré-estabelecida, esteja ela vinculada ao desenho ou ao 
discurso do perito.71 

À medida que a testemunha vai indicando os elementos do rosto, o perito anota toda a informação útil 
ao desenho. Durante este estágio inicial onde se começam a estabelecer os primeiros traços do rosto, 
é importante salvaguardar a vítima e garantir que esta não consegue observar a imagem em constante 
progresso. A introdução deste rosto em construção poderá confundir a própria descrição e resultar 
numa confusão de ideias sobre a face do criminoso.

During the initial stages of stablishing the face, it is very important the the witness does not 
constantly stare at the image in process. Introduction of this new face into the mind may 
create confusion. (...) In this way, the artist can block out the proportions of the face and begin 
to establish the basic facial character before the witness looks at the image. 

Karen Taylor, 2001, p. 168

Depois de se definirem os traços gerais do rosto, determinam-se as específicações relativas às 
proporções; a vítima é inquirida sobre dimensões como a amplitude da testa, ou do osso zigomático. 
A definição destes volumes permite compreender a estrutura geral do rosto, para depois se proceder 
ao ajuste particular de cada área. É importante, tanto para o perito como para o desenho, salientar 

68 “The outlined composite-specific process also encourages the thoughtful and studied use of applicable research by psychology specialists 

pertaining to cognition, perception, memory retrieval, eyewitness identification, and the victims’ issues.” - Taylor, Karen T.  – Op. Cit., p. 164

69  “A side-by-side interview position is suggested so that the witness does not directly face the interviewer. By facing the interviewer, or any photo-

graphs or other drawings, the witness may inadvertently include features of that face in his or her description.” - Taylor, Karen – Op. Cit., p. 168

70  Mancusi, Stephen – Op. Cit., p. 24

71  Idem, p. 25
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que as relações estabelecidas entre as diferentes partes do rosto são essenciais para desenvolvi-
mento da representação. Desta forma, o perito poderá utilizar as mãos para comunicar apontando 
e moldando no seu próprio rosto os exemplos adequados a cada descrição. Embora hoje se possa 
fazer essa simulação através do computador é por vezes mais rápido e eficaz demonstrá-la na 
superfície de um rosto palpável.

Enquanto se estabelece a informação para o desenho, ao nível das características físicas do sujeito, 
ainda que numa fase prematura, não são fornecidas à vítima qualquer tipo de imagens de referência, 
assim como também não é aconselhável revelar o desenho nesta parte do processo. Só depois de se 
analisar o primeiro esboço, que frequentemente inclui uma visão geral do rosto, é que se pode mostrar 
ao descritor o princípio do retrato.72 No momento em que se revela o primeiro esboço, é solicitada a 
apreciação do descritor com vista ao aperfeiçoamento de determinados pormenores. Salvaguarda-se ao 
mesmo tempo o facto do desenho ainda se encontrar numa fase inicial e, portanto, distante do rosto 
mentalmente associado ao criminoso.

Na presença deste retrato a vítima pode revelar alguma frustração e tendencialmente sentir-se na 
obrigação de corrigir alguns aspectos do desenho. Este momento torna-se decisivo para a evolução do 
retrato. Cabe ao perito gerir as expectativas depositadas no seu trabalho e questionar a vítima sobre 
as alterações necessárias à progressão da representação. Neste sentido torna-se pertinente abordar o 
assunto de forma directa e específica. Perguntas como – o nariz precisava de ser mais plano, mais cheio 
ou mais aguçado? – resultam muito melhor do que uma interrogação incipiente sobre o tipo de nariz – 
Diga-me mais aspectos acerca do tipo de nariz.73

Consciente de que as perguntas irão determinar as directrizes do desenho o perito deverá repetir este 
processo de alteração das feições várias vezes até chegar ao retrato final. O confronto constante entre 
a vítima e o desenho é essencial para se poderem apurar as especificidades do perpetrador no decorrer 
da representação. Depois de alterado e aprovado pelo descritor, o desenho é dado como encerrado e 
resguardado no suporte a partir do qual foi trabalho. Concluí-se então a entrevista e dá-se por termi-
nado todo o trabalho. Se por ventura surgirem mais informações o perito pode retomar o trabalho a 
qualquer momento e proceder às alterações solicitadas pela vítima.

Ainda dentro dos tramites da entrevista, existe a possibilidade de se alterar a sua estrutura, vocacio-
nada essencialmente para o trabalho entre uma vítima e o perito, consoante o caso apresentado pela 
investigação criminal. Se for tomado como exemplo um crime protagonizado por um criminoso em série, 
é de todo pertinente que o retrato contemple todas os descritores que demonstrem conhecimentos 
sobre as feições do sujeito. A reunião das vítimas, no sentido de se executar um o retrato robot baseado 
em várias perspectivas, pode ser enriquecedora para a produção do desenho. Embora este tipo de 
entrevista saia fora do enquadramento inicialmente instituído para a realização do retrato robot, esta 
é uma decisão que deverá ser considerada e decidida pelo tribunal caso se adeqúe e demonstre alguma 
pertinência no decorrer da investigação.

In rare cases multiple witnesses may be interviewed together to produce one composite 
drawing. In my opinion, use of multiple witnesses is a procedure that should be discussed 
with a district attorney, if at all possible, before implementing. Although legal precedent 
exists for the acceptance of composite drawings produced in this manner in court, the practice 
should be carefully considered.

       Karen Taylor, 2001, p. 174

72  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 169

73  Idem, Ibidem
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Mediante a aceitação do tribunal relativamente a este tipo de abordagem, existe a possibilidade de se 
produzir um único retrato baseado numa descrição conjunta do sujeito. Na concretização desta hipó-
tese, a entrevista múltipla74 difere em alguns pontos da ideia inicialmente apresentada e pensada para 
a entrevista dirigida a apenas um indivíduo. As preocupações referentes à inclusão e participação da 
vítima singular nos tramites da entrevista estendem-se agora à inclusão das enumeras vítimas na 
dinâmica do grupo que irá trabalhar em conjunto na progressão do retrato. À medida que se introduz a 
ideia de “retrato conjunto”, surgem algumas interrogações sobre a validade do desenho – questionam-
-se então quais serão os critérios a ter em conta durante este processo. para o mesmo efeito, também se 
pretende analisar as estratégias utilizadas pelos peritos interessados em atestar e contornar a validade 
e a congruência de um desenho baseado em diferentes tipos de descritores.

Um dos critérios principais, a ter em conta pelo perito, quando se considera uma sessão de entrevista 
múltipla, é perceber se em todas as entrevistas que são realizadas individualmente existe a presença 
de elementos e características comuns às descrições facultadas. Se este facto se verificar, é a partir daí 
planeada a estratégia que promove a juncão de todas as vítimas com o objetivo de se complementar e 
unificar a informação.

Depois de serem avaliadas as condições essenciais à realização da entrevista conjunta é necessário 
saber gerir as descrições que serão feitas durante o mesmo período de tempo. Karen Taylor refere 
que em alguns casos as vítimas poderão considerar sua descrição mais importante e tentar dominar 
o grupo. Este tipo de situação deverá ser controlada pelo perito, que ao enfatizar a importância da 
entrevista múltipla para o retrato robot, deverá também referir que este só será executado mediante 
a participação activa de todas as testemunhas, que entre si poderão revelar informações importantes 
independentemente do seu posicionamento no crime.

Often, a natural dominance occurs because of situational factors. An example would be a 
bank robbery in which one witness employee supervises the other witness employee. I find 
it beneficial to make certain statements during the early rapport – building stages of the 
interview. I explain that perceptions may vary slightly due to lighting or vantage point. I make 
a point of stating that each person’s description is important to me and I want to hear what 
every witness saw. 

Karen Taylor, 2001, p. 175

Ao avaliar a informação dada pelos descritores, torna-se necessário discernir quais os detalhes que 
cada vítima estará́ mais apta a descrever – este facto poderá evidenciar-se através da idade, do sexo ou 
até da profissão. Atendendo ao factor relacionado com a profissão, é possível dizer que se o perito estiver 
diante de uma vítima licenciada em medicina dentária provavelmente esta irá descrever com algum 
pormenor o formato da boca, e fazer as respectivas referências à dentição do sujeito. É neste sentido 
que cada vítima poderá́ contribuir em conjunto para a formulação de um retrato único. Permanece, no 
entanto, a dúvida se este momento poderá contaminar as diferentes descrições.

Apesar das mais valias evidenciadas por alguns peritos especializados em retrato robot, a entrevista 
múltipla não é bem-recebida pela maioria dos psicólogos. O facto de se reunirem as vítimas com vista à 
criação do retrato poderá promover uma troca de ideias nociva e, por conseguinte, baralhar a memória 
de cada indivíduo sobre o rosto do perpetrador. Em contraponto, alguns peritos defendem que a apli-
cação da entrevista conjunta poderá permitir, em alguns casos, a construção de um retrato robot que 
dificilmente se conseguiria formular de outro modo.

74  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 174
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In any case, multiple witness interviews should be given careful consideration, and legal input 
should be sought. For me, the use of this method is a last resort, and reserved for cases in 
which a composite might not otherwise be possible. 

Karen Taylor, 2001, p. 178

Considerando as implicações legais inerentes à realização deste tipo de entrevista, torna-se funda-
mental avaliar o crime em questão e perceber se a sua implementação é pertinente para a investi-
gação. Contudo, os peritos executantes do retrato robot acreditam que aplicação prática deste sistema 
promove a construção de um retrato muito mais coeso, em detrimento de se fazerem vários desenhos 
sobre o mesmo rosto. Na generalidade dos casos, este tipo de entrevista aplica-se essencialmente a 
crimes que implicam o envolvimento de várias vítimas e testemunhas que entraram em contacto com 
o mesmo perpetrador. Na presença destes casos, é apresentada em tribunal uma moção que poderá ser 
ou não aceite, consoante as circunstâncias, pela entidade competente.75 Se o pedido for declinado pela 
acção do tribunal, os peritos avançam com uma alternativa para a construção do retrato robot. 

Ainda no que concerne à análise da entrevista, referente à execução 
do retrato, salienta-se um caso em particular, cujo contacto com 
uma das vítimas resultou na criação de um desenho em vez de uma 
descrição detalhada sobre o rosto do perpetrador. Na sequência 
de um assalto à casa onde se encontrava, Rebecca DePietro, uma 
menina de onze anos, prontificou-se a facultar uma imagem do 
indivíduo procurado à esquipa de investigação. Com o auxilio de 
uma folha de papel e um lápis, Rebecca desenhou livremente a 
figura do perpetrador (figura 98) sem imaginar as repercussões que 
esta imagem teria na captura do indivíduo. 

It wasn’t like the best picture, it was just a head and 
some legs and I thought “oh he’s probably just going to 
crumple it up and throw it out.

Cris Pleasance, 2015

Apesar da ingenuidade associada à criação deste desenho, a polícia 
utilizou este recurso para estabelecer um grau de comparação 
entre a figura desenhada e um conjunto de suspeitos apontados 
pela investigação. Não obstante se verifique a fragilidade intrínseca 
à representação, própria da linguagem plástica utilizada por uma 
criança de onze anos, esta versão estilizada do perpetrador acabou 
por direcionar a procura do indivíduo. Uma vez evidenciados no 
desenho algumas pintas sobre o sujeito – como por exemplo a 
barba, o cabelo comprido e a noção de uma estrutura física delgada, 
a polícia conseguiu capturar o indivíduo que acabou por confessar o 
seu envolvimento no assalto à casa da vítima.  

A possibilidade de se fazer este tipo de desenhos deve ser estimulada pelos peritos. Toda a informação 
deverá ser tida em conta independentemente da fonte ou do meio como é transmitida. O importante é 
que a entrevista abarque um conjunto de informações pertinentes para se poder fazer o retrato robot.

75  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 174

FIGURA 98

Rebecca DePietro,

desenho que conduziu à captura do 

indivíduo retratado na fotografia

2015
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3.4  A CONSTRUÇÃO DO DESENHO: 

ESTUDO DE CASO “OFFICER DEASON CASE”

A execução de um retrato robot, inserido no processo de investigação, deve partir de um contacto individual 
e adaptado por parte do perito às especificidades de cada tipo vítima. Esta premissa permite adequar desde 
o início o tipo de entrevista ao sujeito, de modo a potenciar uma execução eficaz do retrato. Assim sendo, e 
independentemente do sistema utilizado pelo perito para se realizar o desenho, deve-se considerar a vítima 
em primeiro lugar e enquadra-la num contexto específico onde são criadas as condições necessárias para 
o desenvolvimento da entrevista.

A produção do retrato inicia-se então no decorrer da entrevista e deverá orientar-se segundo uma meto-
dologia estipulada pelo perito relativamente ao desenho. O apuramento de todo o processo utilizado na 
execução do retrato deverá estandardizar-se uma vez que este poderá ser questionado em tribunal como 
um elemento legítimo na identificação do sujeito procurado. Consciente deste tipo de compromisso, o perito 
detém a possibilidade de escolher o método e as ferramentas apropriadas à realização do desenho, circuns-
crevendo uma estratégia que deverá adequar-se ao formato previamente definido. A escolha dos meios 
através dos quais se pode processar o retrato robot, como é o caso dos softwares, pressupõe um tipo de 
abordagem diferente da do desenho realizado à mão, tudo isso deverá ser estruturado pelo perito e organi-
zado com o propósito de se conseguir repetir o modelo utilizado.

(...) because the production of composite images is done within the context of law enforcement, 
efforts should be made to standardize procedures within loosely structured guidelines. This 
promotes professionalism and helps ensure that composite images will be acceptable as evidence 
for use in the prosecutorial process in court. 

Karen Taylor, 2001, p. 229

A criação de um modelo estandardizado permite consolidar as etapas de realização do retrato, que deverá 
basear-se na consolidação de um desenho coeso sem negligenciar nenhuma parte do rosto em detrimento 
de outra. O desenho do rosto deverá desenvolver-se atendendo à totalidade da representação, excluindo 
qualquer tipo de tendência para uma representação fragmentada, onde se aperfeiçoam uns caracteres, ao 
nível do traço, enquanto outros permanecem estáticos numa fase embrionária. É essencial que o retrato se 
apresente como um todo em constante evolução. A possibilidade de mostrar à vítima uma imagem holística 
do rosto é crucial para se poderem fazer os ajustes necessários até se chegar à configuração pretendida. 

In the composite art, the witness needs to see the entire face as quickly as possible. Psycological studies 
indicate that recognition is triggered by the overall face, rather than by specific isolated features.

Karen Taylor, 2001, p. 229

Karen Taylor refere também que a maioria dos artistas forenses tende a focar-se no desenho dos 
três caracteres principais do rosto – os olhos, o nariz e a boca. A estruturação destes elementos, em 
conjunto com a definição das suas proporções, torna-se fundamental para a representação do retrato. 
A área circundante é igualmente importante, sobretudo a forma geral do rosto, contudo, é a inserção dos 
caracteres no espaço da face que conduz à identificação do perpetrador. A representação do triangulo 
composto por estes caracteres traduz-se na chave para o reconhecimento do sujeito que se procura dese-
nhar. É a partir desta noção que se introduz a análise dos quatro estágios presentes na produção de um 
retrato robot por via do desenho realizado à mão.

Antes de se proceder ao estudo de um caso prático, enuncia-se o processo construtivo que envolve a 
produção do desenho subjacente ao retrato robot. Dividido em quatro etapas, a sua evolução comtempla não 
só a decomposição do desenho, mas também as dúvidas e incertezas da vítima relativamente ao trabalho. 
Para além de se analisar o processo inerente ao desenho é também enquadrado em cada estágio a relação 
que a vítima estabelece com o perito.
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Numa fase inicial, o perito começa por pedir à vítima que faça uma descrição livre sobre o criminoso, 
com o intuito de se extrair o primeiro rol de informação necessária para se dar inicio ao desenho. São 
notadas as características que mais se repetem no discurso e considera-se a sua importância no desen-
volvimento da representação. Depois de estabelecidos os primeiros detalhes, segue-se o momento em 
que o perito se foca na estrutura do rosto e tenta confrontar a vítima com questões ligadas à forma da 
face e às suas respectivas proporções. Esta fase é determinante para o desenho uma vez que é nesta 
que se irá erguer a base de todo o trabalho (figura 99).

FIGURA 99

Stephen Mancusi,

processo de construção de um retrato 

robot

2011
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Quando se estabelece a primeira imagem do rosto, confronta-se a vítima com a representação 
conseguida, que segundo Taylor não deverá ser visionada antes de estar terminada a estrutura geral do 
rosto, evitando deste modo hesitações numa fase ainda muito precoce do desenho. É bastante comum 
gerar-se alguma tensão em volta do rosto desenhado, e tendencialmente a vítima pode duvidar da sua 
capacidade de descrição e identificação do sujeito quando vê a primeira imagem do perpetrador. Perante 
esta situação, cabe ao perito mediar as expectativas depositadas no desenho e encorajar a vítima no 
decurso do retrato, para que esta se sinta útil e capaz durante a formulação do desenho.

This portion of the process is often a bit stressful. The witness sees the drawing for the first 
time and it is not yet right. The witness begins to wonder about your abilities as well as his 
or her own to do this effectively. 

Karen Taylor, 2001, p. 230

Um dado importante para se proceder, numa primeira fase, à construção do retrato, é o conheci-
mento que o perito tem sobre a anatomia do rosto. A experiência dos peritos reconhece ao longo dos 
anos que o conhecimento das proporções é um factor importante para se determinar a identidade do 
sujeito desenhado.76

A proporção está para o rosto assim como a memória está para o desenho no retrato robot – é preciso 
coordenar estes quatro intervenientes para se conseguir uma representação eficaz do ponto de vista 
da identificação. Para que tal se evidencie, torna-se pertinente conhecer as proporções do rosto, e ao 
mesmo tempo reconhecer que a face incorpora um conjunto de assimetrias a ter em conta. Não basta 
seguir os diagramas com base num modelo ideal de proporções, é necessário saber gerir e incorporar a 
respectivas diferenças entre a descrição dada e os cânones estipulados.

O uso de modelos ou diagramas onde o rosto se encontra devidamente proporcionado num sistema linhas 
que permitem localizar os seus componentes é questionável. Este tipo de recursos poderá fomentar 
um desenho baseado num modelo de representação similar em vez de explorar a individualidade de 
cada rosto. Neste caso torna-se grave para a execução do retrato quando o perito incorre no erro de não 
diferenciar as proporções do indivíduo das do modelo utilizado. Mesmo quando se utilizam esquemas 
com as proporções correspondentes a cada etnia, existe a possibilidade de se criar um retrato que não 
corresponde à pessoa procurada. 

Uma vez ultrapassada a primeira fase do desenho, o esboço passa para o segundo estágio no qual se 
procura aperfeiçoar os contornos da face. A vítima é motivada a especificar ainda mais a descrição do 
rosto, centrando-se nos detalhes deste, para se poderem estabelecer os respectivos ajustes e eventual-
mente corrigir as falhas do retrato. Para auxiliar a vítima, o perito pode recorrer a perguntas de escolha 
múltipla77, que servem essencialmente para excluir determinadas possibilidades até se chegar à forma 
pretendida. à medida que se introduzem as perguntas é também possível utilizar algumas referências 
fotográficas78 para exemplificar os vários tipos de olhos, narizes e bocas, facilitando deste modo as 
limitações do discurso na descrição de algumas características.

O retrato começa, deste modo, a conquistar os volumes e as reentrâncias do rosto, a vítima acaba por 
se sentir mais confiante nesta fase e compreende que a sua participação é crucial para a elaboração do 
desenho. A apreensão sentida no estágio anterior começa a diminuir e a maioria das vítimas começam 
a aperceber-se que detém um papel ativo quando são introduzidas as referências fotográficas.

76 Taylor, Karen T. - Op. Cit., p. 95

77 Idem, p. 230

78 “Virtually all practicing composite artists in the law enforcement environment agree that photographic references may be 

beneficial for augmenting clarifying a facial composite image.” - Taylor, Karen T.  – Op. Cit., 170
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Gradualmente, o rosto vai-se revelando na folha de papel e os contornos deixados pela grafite vão 
escurecendo consoante a validação obtida no discurso da vítima. O esboço é consolidado e conduzido 
até ao terceiro estágio, onde se estabelecem os retoques finais. Nesta fase o perito encarrega-se de 
finalizar o desenho atendendo a preocupações de ordem técnica e formal, relativas à luminosidade e à 
formulação dos volumes por intermédio dos contrastes. Este é provavelmente o único momento em que 
o perito trabalha fundamentalmente para provar as suas capacidades técnicas, que embora possam ser 
consideradas uma mais valia para o desenho, em alguns casos não são significativas. Uma descrição 
errónea, fruto de uma memória incerta, conduz à elaboração de um retrato potencialmente virtuoso, 
mas que falha na altura de identificar o suspeito. Neste caso o desenho poderá ser tecnicamente bem 
elaborado, mas no fim não cumprir a função para a qual se destina. Perante esta noção pretende-se 
demonstrar a fragilidade de todo o processo, alheio ao virtuosismo técnico do perito.

Na passagem do terceiro para o quarto estágio, é possível analisar-se o espectro flexível do desenho, 
que poderá acompanhar o retrato final numa incursão aos diferentes tipos de look com o propósito de 
despistar suspeitos. Todo este trabalho é geralmente feito em cima do desenho finalizado, através de 
um software ou utilizando recursos mais rudimentares como a colocação de uma película transpa-
rente sobre o retrato, na qual se ensaiam as várias hipóteses. Óculos, chapéus e pelos faciais poderão 
então surgir no acetato como uma forma de testar um conjunto de possibilidades relatadas pela vítima. 
Depois de encerradas as hipóteses o desenho é arquivado e poderá́ ser alterado a qualquer momento 
se a vítima considerar que é necessário.

Partindo desta estrutura base, analisa-se em última instância o processo construtivo do retrato robot 
alusivo a um caso prático – Officer Deason Case. Perante este exemplo é possível acompanhar o desenvol-
vimento específico de um retrato que revelou a sua eficácia na identificação do perpetrador em questão 

Com base no incidente que vitimou o polícia americano Paul Deason, procura-se enquadrar a necessidade 
e posteriormente o desenvolvimento do desenho na identificação do agressor. Segundo Lois Gibson 
– a artista forense responsável pelo retrato robot em análise, a contextualização deste caso surge na 
sequência de um tiroteio que acabou por vitimar o polícia. Visivelmente ferido, Deason pede auxílio na 
unidade de patrulha que o assiste e é encaminhado para o hospital. Diante deste cenário, a execução do 
retrato torna-se uma peça fundamental para a investigação. A identificação facial do sujeito por inter-
médio do desenho acabou por se revelar na única ferramenta capaz de desencadear e orientar o processo 
implícito na captura do autor do crime. 

Destacada para executar o retrato robot em questão, Gibson dirige-se ao hospital com o intuito de realizar 
o desenho que permitiria lançar uma pista que impulsionasse a procura do indivíduo. Diante da vítima, 
sedada e visivelmente debilitada, Gibson prepara os materiais para o desenho e comunica ao agente 
policial que irá precisar da sua ajuda para executar o retrato. Sem qualquer tipo de expectativa relati-
vamente à concretização do desenho, Deason refere que não viu a face do agressor e que apenas tem 
presente um flash da arma utilizada pelo mesmo. Este tipo de reação é bastante comum, a maioria 
das vítimas considera pouco relevante e insuficiente a informação que reteve durante o incidente e por 
isso desacredita, ainda numa fase precoce, a materialização do retrato. Face à fragilidade do discurso, 
Gibson reformulou a sua abordagem, comentando o facto da vítima ter sobrevivido às agressões e ques-
tionando ao mesmo tempo que tipo de perfil estaria por trás do agressor – qual era a sua expressão?

I mention other pleasantries about living through the ordeal and what the future held. Then 
almost as an aside, I asked what kind of terrible person would do such a thing. “What kind of 
expression did he have?” I asked. The officer said, “He didn’t have any expression. He looked 
like a shark, like he didn’t care about anything at all”.   

Lois Gibson, 2008, p. 75
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Em resposta à questão colocada, o polícia referiu que o rosto do agressor era inexpressivo – semelhante ao 
de um tubarão. Este detalhe foi suficiente para se verificar que o descritor detinha algumas noções sobre 
os traços do sujeito e serviu de mote para se dar inicio à entrevista. Num diálogo constante entre a artista 
forense e a vítima, define-se o perfil base do indivíduo, assente nas seguintes características – “white male 
aged late 20s to early 30s, of average height and built”.79 Estabelecida sua estrutura física basilar, Gibson incen-
tiva a visualização de um catálogo com diversos tipos de fisionomias – FBI Facial Identification Catalog80, 
cuja informação visual acabou por desencadear o processo de reconhecimento do agressor.

No contacto com este arquivo, onde figuram uma infinidade de rostos fotografados, a vítima pode 
reconhecer os diferentes tipos de caracteres correspondentes ao indivíduo que se pretende iden-
tificar. As fotografias mostram uma variedade de fisionomias e restringem a observação integral 
da face cuja composição compreende a obturação determinadas partes. Este pormenor procura 
salvaguardar a memória que a vítima tem do agressor, eleminando a possibilidade de contaminar a 
recordação que esta tem sobre o rosto do indivíduo. Deste modo, se a vítima é incitada a identificar 
o tipo de olhos que mais se aproxima do agressor, o resto do rosto aparece tapado evidenciando 
apenas o olhar e assim sucessivamente.

Artists often use the catalogue as a reference to facial features. Pages are set up by photographs 
appearing on each page. Areas of each are blocked out, thus focusing attention on the features 
of significance in a photo and forcing the viewer to look at the primary area of interest. 

Karen Taylor, 2001, p. 224

À medida que o agente policial começa a folhear o catálogo, a memória que este reteve do rosto começa 
a avivar-se. Identificando em primeiro lugar o olhar, este seleciona a conformação dos olhos e das 
sobrancelhas presente na fotografia B1-3 (figura 100). Ao analisar a fotografia refere ainda que a 
aparência da testa e do cabelo se assemelham aos caracteres da imagem selecionada, com a ressalva de 
que o penteado do indivíduo era mais curto e ordenado. Em função desta descrição, centrada na análise 
e reconhecimento dos caracteres presentes num único rosto, Gibson questiona as opções do descritor 
e incentiva-o a folhear a variedade de feições disponível no catálogo. Atendendo ao estado em que a 
vítima se encontrava, seria plausível que esta quisesse acelerar o processo de construção do retrato, 
contribuindo para a execução de um desenho equivoco. 

79  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 75

80  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 223

FIGURA 100

FBI Facial Identification Catalog,

seleção do tipo de olhos.
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Since I tried to show the injured officer all the pages of eye examples from the catalog, Deason’s 
choices of almost the first example for eyes, brows, and hair, made me think the officer was 
simply trying to get the sketch over with or not taking the choices seriously, or that he was so 
heavily medicated he has not truly responding. 

Lois Gibson, 2008, p. 76

Apesar das dúvidas inerentes à selecção dos caracteres, Gibson procede com a criação do retrato, 
priveligiando a utilização de uma barra de pastel e uma folha de papel Canson81. O exemplo que se 
representa na figura 101, corresponde apenas uma desmonstração preparada à posteriori pela artista 
forense para ilustrar a progressão do desenho. Deste modo, ao analisar o desenho compreende-se 
que este implicou uma metodologia de construção análoga à criação de um puzzle que agrega as 
diferentes partes do rosto. Numa lógica semelhante ao manuseamento dos kits que pressupunham 
a montagem do desenho através dos recortes correspondentes aos diferentes caracteres do rosto, 
Gibson procurou articular a representação de cada componente de acordo com a selecção fotográfica 
indicada pela vítima. Apesar de se centrar no desenho individual dos caracteres – excluindo a criação 
do esboço que define a estrutura base do rosto, a artista considerou o posicionamento correcto dos 
vários elementos de acordo com as proporções universalmente estabelecidas na face humana. 

The drawing technique was simple, once the witness began choosing features from visual 
aids. I simply drew the features indicated, combining them in the right place and proportion 
for a human face. I happen start ate the top and go down; however, most artists first block 
out the face with light marks and then draw in details. 

Lois Gibson, 2008, p. 79

81  “To show the progression from start to finish, I used the most common medium, which is graphite pencil on Bristol board with a vellum finish, 

for this demonstration. The original was done in pastel on felt gray Cason Mi. Tientes paper. - Gibson, Lois – Op. Cit., p. 74

FIGURA 101

Lois Gibson,

processo de construção do retrato robot executado 

no âmbito da investigação - Officer Deason Case
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FIGURA 102, 103 E 104

FBI Facial Identification Catalog,

seleção do tipo de nariz, bigode e lábios
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Estabilizado o desenho da parte superior do rosto, recorre-se novamente ao catálogo para selecionar 
uma imagem idêntica ao nariz do perpetrador. Ao observar os diferentes exemplos, o descritor escolhe 
a primeira fotografia, correspondente à primeira página da secção de narizes, indicando o modelo D1-1 
(figura 102) como aquele que mais se assemelha ao do agressor.82 Com base nesta imagem, Gibson 
procura replicar a forma do nariz, sem obedecer a qualquer tipo de alteração em relação ao exemplar, e 
enquadrando-o junto dos componentes anteriormente estabelecidos no desenho. Finalizada mais uma 
etapa, a artista questiona se o perpetrador evidenciava alguma pelugem facial – bidode, barba ou qualquer 
outro tipo de concentração pilosa. Em resposta a estas questões, o polícia assinala a existência de um 
bigode, indicando na secção – Mustache and Beard83, um exemplo localizado na primeira fileira de opções 
– K2-4 (figura 103). Esta escolha levanta novamente algumas dúvidas relativamente à progressão do 
desenho, uma vez que as imagens dos caracteres selecionados se basearam numa selecção imediata 
dos diferentes componentes do rosto, sem que fosse referida uma alteração substancial das formas.

Once again, the gravely injured officer picked and example from the top row of the FBI catalog, 
causing me to feel doubts about the sincerity of his choices.  

Lois Gibson, 2008, p. 76

Consciente das implicações resultantes de uma selecção equivoca dos caracteres assinalados, coloca-
se em causa a consistência e eficácia do desenho atendendo à sua utilidade. Contudo, e apesar das 
incertezas reveladas durante qualquer tipo de entrevista, Gibson sublinha que é necessário finalizar 
o retrato, confiando na premissa de que o descritor viu a face do agressor e que por isso estará apto a 
descrever e a reconhecer a sua fisionomia, orientando o perito na concretização do desenho.84

Partindo deste princípio, a artista avança com o desenho do bigode (figura 103) questionando a vítima 
sobre a sua morfologia. Definido o formato e o seu posicionamento na composição do rosto, segue-
se a identificação da boca e do queixo, reconhecida pela vítima na fotografia E1-1 (figura 104). Com 
base na imagem selecionada, Gibson desenha os caracteres que permitem consolidar a fisionomia 
e finaliza o desenho, acrescentando o contorno do rosto que encerra a representação. O desenho é 
finalmente revelado à vítima e submetido à sua apreciação com vista ao cumprimento das alterações 
necessárias. Ao visualizar o retrato, Deason reage positivamente levantando a mão em sinal de que 
não será necessário proceder a nenhuma alteração. Mediante esta resposta a perita conclui o retrato 
e intensifica as áreas de claro/escuro até conferir à imagem um caracter tridimensional. Na figura 
105 identifica-se o reforço de contrastes que permite realçar as saliências e reentrâncias do rosto, 
tornando-o mais próximo do seu referente e, consequentemente, mais eficaz atendendo ao objectivo 
que se pretende alcançar – a identificação do indivíduo retratado.  

Depois de se concluir o processo desenhativo, o retrato foi entregue ao detective responsável pelo caso e 
divulgado através dos meios de comunicação social. Dois dias após a disseminação do desenho, Donald 
Eugene Dutton foi capturado sob suspeita de ter agredido o agente policial Deason.85 As semelhanças 
partilhadas entre a face do sujeito e o retrato eram consideráveis e este facto conduziu à criação de 
um vídeo no qual se criou uma linha de suspeitos, entre os quais se encontrava Dutton. Ao visualizar 
a gravação, ainda no hospital, Deason identificou o seu agressor, confirmando as suspeitas levadas a 
cabo pela equipa de investigação. Com o intuito de corroborar o reconhecimento do suspeito, foi reali-
zada uma peritagem ao veículo conduzido por Dutton. Ao analisar o chassi encontraram-se vestígios 
biológicos pertencentes à vítima – pele e remanescências do seu uniforme.

82  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 76

83  Idem, ibidem

84  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 77

85  Idem, p. 78
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A video line-up was held in Officer Deason’s hospital room and he identified Dutton as the 
man who shot him and ran over him, dragging him under the shooter´s vehicle. A search of 
the parking lot outside the shoplifting scene turned up Dutton’s vehicle with pieces of Officer 
Deason’s skin and uniform hanging from the undercarriage.

Lois Gibson, 2008, p. 78

Estas provas permitiram consolidar a identificação do sujeito, indiciado como arguido e condenado 
pelo crime em tribunal. O retrato por detrás desta história revelou-se bastante eficaz apesar das disse-
melhanças encontradas entre a fotografia e o desenho. Ao observar a representação da figura 105 é 
possível identificar alguns pontos divergentes em relação à imagem fotográfica: o nariz desenhado é 
demasiado longo, em comparação com a fotografia; a distribuição de pelos no bigode deveria ser mais 
densa e a amplitude da testa não corresponde à realidade, assim como o formato do queixo e o contorno 
do rosto afilado. Não obstante se verifiquem estas e outras fragilidades intrínsecas ao processo de cons-
trução deste retrato, salvaguarda-se a sua capacidade de identificar um perfil e apontar uma direcção 
objectiva que permitiu orientar a investigação deste caso. 

FIGURA 105

Lois Gibson,

finalização do retrato e fotografia 

do indivíduo capturado. 
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4.

RETRATOS DE PROGRESSÃO ETÁRIA 

Em média, por ano, quatro mil pessoas desaparecem em Portugal, a maioria de forma 
voluntária, isto é, sem associação a qualquer crime (rapto, homicídio ou outros). Em grande 
parte dos casos, são menores que fogem de casa ou de instituições e são rapidamente 
localizados e devolvidos à família.

Rute Coelho, 2015

A Polícia Judiciária regista anualmente em Portugal o desaparecimento médio de quatro mil pessoas 
por ano. A maioria dos casos reportados à secção de desaparecidos da PJ correspondem a indivíduos 
que não querem ser encontrados pela família. Os motivos que sustentam estas fugas variam consoante 
a faixa etária e o estilo de vida suportado. Os adultos fogem por terem relações extraconjugais, por 
serem vítimas de maus tratos e muitas vezes em função das dívidas financeiras que se tornam insus-
tentáveis. Os menores tendem a fugir de casa e das instituições que os acolhem por conflitos gerados 
em torno do lar.  

Perante este problema, o inspector chefe da secção Desaparecidos da Polícia Judiciária de Lisboa – 
Fernando Pires, refere que todos os processos são considerados administrativos e não inquéritos-crime 
– “A nossa missão é apenas a de encontrar as pessoas. Para outras vias há o recurso aos tribunais”.86 Contudo, 
existe uma franja de desaparecimentos que envolvem ações criminosas – raptos ou homicídios – é na 
investigação destes casos que se insere a concepção dos retratos de progressão etária.  

A função primordial associada a este tipo de imagens incide na possibilidade de se estudar e registar, 
pela via do desenho, a evolução fisionómica de um indivíduo desaparecido durante um determinado 
período. Considerando que a procura se pode diluir nos interstícios de uma investigação morosa, 
muitas vezes viciada num labirinto de pistas ou então na sua ausência, a necessidade de se produzir 
um retrato que acompanhe as alterações do rosto sofridas nesse espaço temporal pode revelar-se útil. 
Principalmente quando se focam casos relativos ao desaparecimento de crianças ou jovens adultos, 
cuja referência permanece associada à fisionomia de uma imagem fotográfica congelada no tempo. 
Deste modo, a procura de um indivíduo que permanece desaparecido por alguns anos conduz à 
utilização de técnicas periciais que, através da análise de fotos e outros elementos complementares, 
permitam a identificação do sujeito – vítima ou agressor.

Analisando as suas mais valias, enquadradas no panorama da investigação criminal, compreende-se 
que os retratos de progressão etária projectam o crescimento facial, contribuindo para a construção de 
um quadro atualizado em relação às referências inicialmente disponibilizadas – um possível update da 
fisionomia. Esta valência permite auxiliar a investigação atendendo a dois tipos de situações distintas: 
o resgate de crianças desaparecidas e a captura de indivíduos foragidos. Em qualquer um dos casos o 
recurso a estas imagens permite gerar uma representação aproximada à do rosto desaparecido, consi-
derando que a sua criação parte de um contexto expeculativo. 

It’s somewhat like the cliché in any time travel movie: what we produce is a vision of one 
possible future. Any number of things along the way can change the actual outcome. 

Lisa Bailey, 2014, p. 59

À imagem da estrutura implícita na produção do retrato robot, os retratos de progressão etária parti-
lham a mesma rede de incertezas e imponderáveis. A diferença reside na presença de um referente 
visual – a fotografia do rosto procurado, que permite definir a estrutura base do desenho, considerando 

86  Coelho, Rute – Diário de Notícias [Em linha]. 2015. [Consult. 27 Jul. 2016]. Disponível em WWW: http://www.dn.pt/portugal/

interior/os-desaparecidos-que-nao-querem-que-as-familias-saibam-4467919.html
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as sucessivas alterações resultantes da passagem do tempo. Apesar de se reconhecer a fragilidade 
implícita na criação destas imagens, a metodologia que sustenta o seu desenvolvimento assenta em 
procedimentos científicos que envolvem um conhecimento profundo de anatomia e o estudo dos 
padrões de envelhecimento associados ao amadurecimento do rosto.87  

Focando ainda as valências associadas à produção destes retratos, salienta-se a sua utilidade na 
reavaliação alguns casos, cuja ausência de provas ou indícios acabou por impedir a responsabilização 
do autor do crime ou o resgate de uma vítima. Partindo deste pressuposto, alguns inspetores vêm 
nestes desenhos uma ultima oportunidade de recolher os elementos necessários à compreensão do 
ilícito criminal. Diante de um crime violento, no qual o autor não foi encontrado, uma imagem 
actualizada do seu rosto pode reacender o interesse da imprensa e a atenção do público, conduzindo 
ao aparecimento de novas pistas.88 Este tipo de casos são um bom exemplo de como o sensasionalismo 
promovido pelos meios de comunicação social pode chamar a atenção da comunidade, solicitando 
deste modo a sua participação no processo de captura do perpetrador. 

A ligação que estas representações mantêm com a sociedade é imprescindível, sem o feedback 
necessário à identificação dos indivíduos que as personificam a sua produção seria estéril. Contudo, 
por detrás deste contacto com o público esconde-se a complexidade da estrutura que as sustenta. 
Atendendo aos fatores que caracterizam o seu processo de construção, os peritos especializados no 
desenvolvimento destes retratos detêm um conhecimento profundo sobre os efeitos provocados pelo 
envelhecimento no corpo humano. 

O senso comum reflete a noção de que um organismo multicelular tem um determinado período de vida 
limite e que sofre mudanças fisiológicas com o passar do tempo. Essas mudanças podem caracterizar-se 
em três estágios: crescimento, reprodução e senescência. Na primeira fase regista-se o desenvolvimento 
do organismo assente no amadurecimento dos diferentes órgãos que o compõe. A fase seguinte carac-
teriza-se pela capacidade de reprodução do indivíduo, garantindo deste modo a evolução da sua espécie, 
e a terceira culmina no declínio das suas faculdades.

À medida que se vão registando estas alterações fisiológicas, o corpo e a sua estrutura anatómica acabam 
por sofrer um conjunto de transformações visíveis. Focando a constituição do rosto é possível verificar 
que alguns dos seus componentes apresentam mudanças consideráveis. Com o passar do tempo as 
orelhas e o nariz tendem a alongar-se. Esta variação deve-se a uma perda gradual da gordura associada 
aos tecidos cartilaginosos que se vai convertendo em flacidez. Como consequência desta ação, o enfra-
quecimento das fibras colágenas e elásticas (que sustentam os tecidos do organismo) acaba por ceder à 
força da gravidade, fazendo com que a ponta do nariz descaia e as orelhas se alonguem. À imagem do 
que acontece com os órgãos responsáveis pela audição e pelo olfato as maçãs do rosto também se tornam 
mais flácidas e acabam por descer até à zona da boca formando duas dobras de pele – uma de cada lado 
do rosto, que vão desde a parte lateral do nariz até os cantos da boca. 

A par destas e outras transformações, os peritos baseiam a construção do desenho na conso-
lidação da teoria. Lisa Bailey reforça esta máxima quando estabelece uma comparação entre o 
desenho de um rosto envelhecido e a sua estrutura subjacente. Ao focar a musculatura da face, 
compreende-se que a tensão criada entre os diferentes músculos produz um determinado efeito na 
pele. Esta particularidade desencadeia a formação de um conjunto de marcas que se traduzem no 
aparecimento das rugas. Compostas por linhas e depressões, estas apresentam-se frequentemente 
posicionadas perpendicularmente em relação à direção criada pela movimentação dos músculos. 

87  Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 58

88  Idem, p.59
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A figura 106 explica este fenómeno ilustrado no desenho de um 
esfolado. Ao observar o músculo que compõe a testa, localizado na 
vertical de acordo com o sentido da sua movimentação, o desgaste 
tensional que este provoca resulta num acumular de linhas hori-
zontais que se vão sobrepondo nessa zona.89

Esta conceção permite não só compreender a ação que os músculos 
exercem sobre a face, mas acima de tudo demonstrar ao perito as 
marcas e as alterações provenientes deste efeito. Será a partir do 
estudo e da sedimentação constante deste tipo de conhecimentos 
que se vão solidificando as bases para a construção do desenho. 

Assim como o envelhecimento produz um desgaste específico no 
rosto, alterando o seu desenho, o crescimento também implica 
um conjunto de variações consideráveis. A evolução facial de 
uma criança compreende uma multiplicidade de transformações 
que se prendem com o desenvolvimento do crânio e a evolução 
de alguns traços fisionómicos. Segundo Bailey, o procedimento 
implícito na redefinição de um rosto infantil constitui-se, em 
traços gerais, no ajuste dos seguintes parâmetros: o alonga-
mento inferior da face correspondente a dois terços, a ampliação 
do pescoço, a afilação do queixo e a remoção da gordura infantil 
– característica nos bebés.90 

Considerando o espectro que define os retratos de progressão 
etária, encontram-se dois tipos de representação: os retratos de 
crianças desaparecidas e os retratos de sujeitos foragidos. Ambas 
as representações implicam enquadramentos diferentes. Enquanto 
os retratos de crianças desaparecidas se remetem para o cresci-
mento e desenvolvimento da fisionomia até se atingir, em alguns 
casos, a idade adulta, os retratos de sujeitos foragidos baseiam-se

no amadurecimento e envelhecimento das estruturas que compõe a face. Apesar de ambas as tipolo-
gias implicarem referenciais distintos, estas acabam por partilhar o mesmo objetivo – a criação de uma 
representação que consiga prever as alterações do rosto com vista à identificação de um determinado 
sujeito. Partindo desta premissa impõe-se algumas questões que procuram desmistificar os métodos 
implícitos na execução destas representações –qual é o seu ponto de partida, como é que se desenvolve 
o desenho que as sustenta e que tipo de constrangimentos é que estão associados à sua criação? 

Nos subcapítulos que se seguem procurar-se-á responder a estas e outras questões, analisando os 
processos e algumas técnicas associadas à concretização destes dois tipos de retratos. Considerando 
que existem diferenças determinantes na sua abordagem, analisar-se-ão em primeiro lugar os 
retratos de crianças desaparecidas e num segundo momento aqueles que retratam o rosto de indi-
víduos foragidos. 

89  Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 67

90  Idem, p. 67

FIGURA 106

Lisa Bailey,

ilustração dos músculos 

da mímica facial 
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4.1  IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS DESAPARECIDAS

A Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (APCD) constitui-se em 2007 como um organismo 
de apoio ao desaparecimento infantojuvenil. É com base num sistema de recolha e divulgação da infor-
mação que procuram, juntamente com os órgãos responsáveis pela investigação criminal, contribuir 
para a localização eficaz de crianças e jovens desaparecidos. 

Considerada um pilar fundamental no auxílio à investigação de crianças desaparecidas, procura 
ainda reforçar a prevenção nesta área. De acordo com o seu plano de ação, é fundamental sensibilizar 
e informar a sociedade em geral para as causas do desaparecimento, acautelando as técnicas que 
permitem obstar este fenómeno. Das intervenções que têm levado a cabo com o intuito de acompanhar 
e circunscrever este problema (salvaguardando o contexto nacional), salienta-se o lançamento de um 
kit de identificação.

O meu ADN, concebido em parceria com a GNR, permite recolher e armazenar a informação genética de 
um indivíduo por um período mínimo de vinte anos. A mais valia que este representa prende-se com a 
possibilidade de se entregar o kit à polícia em caso de desaparecimento, crime ou catástrofe.

Sendo o ADN uma das ferramentas mais importantes para a investigação criminal, a sua recolha 
prévia pode ser crucial na investigação de uma criança desaparecida. Não só pela possibilidade de se 
estabelecer uma comparação com os dados recolhidos pela equipa de peritos, permitindo a identifi-
cação de restos mortais, mas também pela capacidade de se verificar se o menor esteve ou não presente 
num determinado local. Será partir desta informação que “a investigação fica na posse de elementos 
fundamentais para ter um caminho, para ter suspeitos e para fazer também as suas teses de investigação”.91

O objetivo da APCD é fomentar a recolha do ADN em casa não só das crianças, mas também dos seus 
familiares, permitindo que estes guardem o kit com as respetivas amostras. Em caso de desapareci-
mento basta entregar esta informação à polícia, agilizando deste modo a investigação. Esta ferramenta 
incluí uma zaragatoa própria para a recolha da saliva, luvas esterilizadas, um kit de impressões digitais, 
um cartão de armazenamento de ADN, um formulário de identificação e um manual de instruções.92

A apresentação deste kit vem colmatar o processo burocrático imposto a qualquer cidadão que queira 
registar uma amostra de ADN na base de dados existente em Portugal. Apesar deste sistema funcionar 
plenamente em alguns polos da Europa, a sua proficiência fica à quem das expetativas criadas pela 
Polícia Judiciária. A maioria das amostras está reservada a indivíduos condenados a uma pena de 
prisão superior a três anos, reduzindo deste modo o espólio a indivíduos encarcerados e não ao público 
em geral como se pretendia.93

A permanência deste problema eleva a importância atribuída ao desenho e ao valor das imagens no 
contexto criminal. Na ausência de provas que permitam definir o perfil de um sujeito desaparecido, 
a representação de um rosto na procura pela sua identificação pode considerar-se uma mais valia 
para a investigação. Principalmente quando a averiguação do caso se prolonga no tempo e chega a 
um impasse circunstancial que impede a polícia de obter resultados e chegar ao reconhecimento dos 
seus intervenientes.

91  Associação de crianças desaparecidas lança ‘kit’ para armazenar ADN. Diário de Notícias. [Em Linha] [s.l.: s.n.] 2011. [Consult. 

21 Maio. 2017]. Disponível emWWW: http://www.dn.pt/sociedade/interior/associacao-de-criancas-desaparecidas-lanca-kit-para

-armazenar-adn-5192524.html

92  Cardoso, Margarida – Kits de ADN disponíveis em breve numa loja perto de si [Em linha]. 2015. [Consult. 5 Aug. 2016]. 

Disponível em WWW: https://www.publico.pt/sociedade/noticia/kit-permite-guardar-adn-em-casa-e-usar-em-caso-de-desapare-

cimento-1732898

93  Cardoso, Margarida – Op. Cit. 
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When the case passes the one year anniversary, it’s like everything dies on the vine. Like a 
magical switch in the sky turns off. No calls. No tips. No leads. And the case just withers 
away. Parents, and understandably so, get upset with the police we have not kept their kid’s 
case alive. 

Cit. por James Michael Lampinen e Kathy Sexton-Radek, 2011, p. 149

Atendendo ao contexto particular dos retratos de progressão etária infantil, o seu aparecimento dá-se 
na década de oitenta quando se verifica um aumento considerável de crianças desaparecidas nos Estados 
Unidos. Dado o número de casos reportados, estabelece-se o National Center for Missing and Exploited 
Children (NCMEC), em 1984, que surge como um organismo auxiliar de combate ao desaparecimento 
infantil e prevenção ao sequestro, abuso e exploração sexual de menores.94 O aparecimento desta orga-
nização, desperta o interesse sobre esta problemática que compreende um avanço significativo quando 
dois ilustradores científicos – Scott Barrows e Lewis Sadler realizam uma serie de estudos relacionados 
com as alterações anatómicas previstas no crescimento infantil.  

Na University of Texas Health Science Center e mais tarde no departamento de Biocommunication Arts – 
University of Illinois, Lewis Sadler levou a cabo uma recolha de dados relativos ao desenvolvimento 
craniofacial infantil, compreendendo mais tarde que este estudo poderia ser útil no reconhecimento 
de crianças desaparecidas.95 A par do seu colega, Scott Barrows canalizou esta informação para ilustrar 
as transformações implícitas na cirurgia plástica aplicada a indivíduos em fase de crescimento. Com 
base neste conhecimento, os ilustradores acabaram por criar a primeira imagem baseada na evolução 
dos traços fisionómicos de duas irmãs desaparecidas. Recorrendo a algumas fotografias antigas e 
com acesso a um computador, Sadler e Barrows conseguiram produzir uma imagem que estimava a 
aparência das crianças. O resultado foi divulgado na televisão e poucos minutos após a sua exposição 
alguns espectadores contactaram as autoridades e reportaram o reconhecimento e localização das 
mesmas. Este contacto permitiu à polícia regatar as menores e concluir que estas teriam sido raptadas 
pelo pai.96

Subsidiado pelos avanços tecnológicos, que introduziam a era computacional às diferentes áreas 
científicas, Sadler desenvolveu um algoritmo que permitia alterar a configuração da face de acordo 
com padrões antropométricos de crescimento. Inserido num programa informático, este conseguiu 
sistematizar o conhecimento anatómico de catorze ossos e 100 músculos, atendendo à forma como 
estes se desenvolvem até atingirem a maturidade. Na mesma plataforma também se simulavam as 
transformações ocorridas em 48 pontos do rosto – como por exemplo os cantos dos olhos e do nariz, 
de acordo com a passagem do tempo.97   

Perante estes avanços, a conceção dos retratos de progressão etária começou a solidificar-se no 
contexto da arte forense. A sua utilização incide, atualmente, no auxílio prestado às investigações que 
se debruçam sobre diferentes tipos de incidências – raptos, sequestros levados a cabo por uma entidade 
parental ou desconhecida e ainda em situações de fuga e desaparecimento não justificados. Para o perito 
que irá executar o desenho a principal diferença consolidada na definição destas ações prende-se com 
a colaboração por parte dos familiares na recolha e entrega de um conjunto de fotografias relativas 
à vítima e ao seu agregado familiar. Em casos de sequestro parental, estes recursos são tendencial-
mente limitados, principalmente porque a parte diretamente envolvida no acto, ou cúmplice deste, não 
pretende contribuir para a dissolução do problema – “It may be possible to get photos of relatives on one side 
of the family, but photos from the abducting family’s side may be unavailable.”98

94  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 235

95  Idem, ibidem

96  Idem, ibidem

97  Dempsey, John S.; Forst Linda S. – Introduction to Policing. Boston: Cengage Learning, 2016, p. 489

98 Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 236
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Compreendendo que a fotografia é um dos recursos que sustenta a criação específica destes retratos, a 
ausência de algumas referências pode dificultar a concretização da imagem. Principalmente quando a 
vítima se assemelha a algum membro da família que se recusa a colaborar com a polícia. Não obstante 
se reconheça a importância do espólio fotográfico, Lewis Sadler desvaloriza a sua utilização em prol dos 
dados que quantificam o crescimento infantil. Mais importante do que avaliar as similitudes latentes 
entre a vítima desaparecida e um determinado familiar é compreender e calcular as alterações fisionó-
micas que a face vai sofrendo ao longo do tempo.99 Esta premissa privilegia a análise dos números em 
detrimento do estudo percetivo e comparativo dos traços fisionómicos baseado em fatores genéticos. 

A par desta conceção, os especialistas em progressão etária associados ao NCMEC consideram um 
tipo de abordagem diferente. Contrariamente ao que Sadler defende, os retratos de progressão etária 
deverão basear-se em fotografias do agregado familiar – mãe, pai e irmãos biológicos. Ao inserir esta 
seleção de imagens numa plataforma digital, é possível calcular o reflexo do crescimento atendendo à 
familiaridade de traços, especificidades fisionómicas e padrões faciais influenciados pela hereditarie-
dade.100 Uma vez definida a evolução facial da família é possível prever quais as alterações reflectidas 
no rosto da criança desaparecida. 

A controvérsia associada à metodologia e às técnicas aplicadas na produção destes retratos é um tema 
amplamente debatido entre os especialistas que se debruçam sobre esta matéria, contudo existe um 
denominador comum que se prende com a noção de constância e perenidade associada à estrutura base 
do rosto. Apesar deste evoluir ao longo da vida – desde a infância até à senescência, é importante perceber 
que existem algumas características que se mantêm praticamente inalteráveis durante todo o percurso. 

Although our face undergoes tremendous growth from youth to adulthood and into old age, it 
is also true that there is a constancy of appearance. The face of a man looks almost the same, 
regardless of age.

James Lampinem e Kathy Radeck, 2010, p. 150

São estas caraterísticas que permitem muitas vezes o reconhecimento de uma pessoa apesar da passagem 
do tempo. A permanência de algumas formas e o posicionamento de determinados orifícios – como as 
narinas, as aberturas oculares, a linha que separa os lábios, mantém-se praticamente inalteráveis ao 
longo da vida.101 Para além de se estabilizar a sua forma, estas reentrâncias ocupam a mesma posição 
na face, em relação a outros caracteres faciais, após se estabilizar o desenvolvimento ósseo. Uma vez 
definida a estrutura do crânio, responsável pelo posicionamento dos principais componentes do rosto 
– olhos, nariz e boca – determina-se a sua orgânica e a partir daí acrescentam-se os volumes corres-
pondentes ao tecido adiposo. As transformações ocorridas neste tecido, sujeitas a uma multiplicidade 
de fatores – alimentação, clima, estilo de vida, envelhecimento, entre outros, resultam na alteração dos 
traços faciais ao longo do tempo. 

Não obstante se reconheça que as concavidades do rosto mantêm a sua estrutura formal, existem 
algumas exceções a considerar. Atentando à morfologia do nariz pode verificar-se uma expansão 
das narinas em indivíduos com mais de 50 anos, devido ao enfraquecimento da cartilagem que 
o sustenta.102 O envelhecimento deste componente contribui para o alongamento e dilatação deste 
caracter como já foi anteriormente mencionado. Também o contorno da boca poderá sofrer algumas 
alterações se se identificar uma perda de dentes considerável. Este fenómeno contribui para a defor-
mação dos lábios que se retraem e procuram acompanhar a configuração da mandibula e da maxila. 

99  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 237

100  Idem Ibidem 

101  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 213

102  Idem, p. 213
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Estas e outras exceções podem influenciar o modo como se avalia a progressão do rosto, principal-
mente quando não existe uma noção das condições que envolvem o desenvolvimento da criança 
desaparecida. Apesar destes condicionalismos, alguns artistas forenses acreditam na importância e no 
valor que estas imagens detêm no auxílio à investigação criminal. Para que se torne mais clara a rede 
que sustenta a sua preparação visual procurar-se-á dividir a análise que se segue em dois momentos 
– o primeiro focado no escrutínio das alterações subjacentes ao crescimento infantil e o segundo dedi-
cado à análise dos recursos e tecnologias utilizadas na conceção dos retratos de progressão etária infantil. 

4.1.1  DESENHAR UM ROSTO EM FASE DE CRESCIMENTO 

The fact that the bones of an individual’s face grow constantly from birth to adulthood 
represents a great degree of complexity to the artist attempting such a task. 

Lois Gibson, 2008, p. 222

As transformações que ocorrem ao nível do desenvolvimento craniofacial determinam o grau de 
complexidade implícito na criação dos retratos que procuram acompanhar a progressão etária de 
crianças nas suas diferentes fases de crescimento. O facto da sua estrutura óssea estar em constante 
evolução, até atingir a maturidade (estabilização da fase adulta – a partir dos 20 anos), dificulta todo o 
processo de avaliação e acompanhamento das transformações ocorridas, e ainda o modo como estas se 
poderão traduzir na concretização da representação. 

Focando em primeiro lugar a noção de crescimento, este define-se como um conjunto de alterações 
naturais passiveis de ser quantificadas no tempo. A sua ação resulta por intermédio de processos 
biológicos que estimulam a dilatação da matéria viva – gerada pela multiplicação celular e compreen-
dida no aumento das estruturas que suportam o corpo humano. Por definição, existe uma tendência 
que aproxima o crescimento da terminologia associada ao aumento do tamanho, contudo existem uma 
serie de variantes em que o crescimento resulta precisamente numa diminuição natural do tamanho. 
Assim sendo este compreende toda e qualquer mudança de dimensão variável em termos de altura, 
volume, forma, proporção, entre outras. 

No que respeita o crescimento humano, este desencadeia-se com a gestação do feto no útero. É no 
seu interior que se desenvolve a fisiologia do indivíduo e que após o nascimento passa por três fases 
de desenvolvimento: primeira infância (0-2 anos), segunda infância (2-10 anos) e adolescência (10-20 
anos). Estas etapas definem a evolução física e emocional do ser humano até à entrada na idade adulta. 
Durante este percurso podem salientar-se um conjunto de transformações significativas que marcam 
o período compreendido entre cada etapa, contudo focar-se-á apenas o desenvolvimento relativo à 
conformação do crânio por forma a compreender a sua influência na execução do desenho. 

A cabeça humana compreende um padrão de crescimento complexo que procura articular a desen-
voltura e o aumento do cérebro com a evolução independente da face e dos ossos que acionam o 
processo de mastigação. Para além deste confronto, todas as transformações craniofaciais poderão 
ser influenciadas por fatores de ordem interna – carga genética herdada dos pais, raça e sexo; e fatores 
externos – nutrição, doenças, posicionamento geográfico, clima, entre outros.103 Dentro destas variá-
veis, aquela que se destaca pelas diferenças amplamente estudadas é a diferenciação de género. 
A noção de que o sexo feminino atinge a maturidade mais cedo acaba por se repercutir na formulação 
do rosto. Estas nuances dificultam o trabalho dos peritos especializados em retratos de progressão 

103  “The particular biological and environmental factors can influence the growth, either delaying or expediting the process. There are also features 

unique to each individual that can affect the appearance of the growth head and face.” - J. Lin, Alice; Lai, Shuhua e Cheng Fuhua – Growth 

Simulation of Facial/Head Model from Childhood to Adulthood [Em linha] [s.l.: s.n.]. 2010. [Consult. 8 Set. 2016]. Disponível em 

WWW: https://www.cs.uky.edu/~cheng/PUBL/Paper_Growth_Simulation.pdf
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etária, tornando-se visíveis quando se analisam as dissemelhanças que caracterizam o crânio de 
uma criança e de um adulto. 

A figura 107 estabelece uma comparação entre o crânio de um recém-nascido e um adulto. Alinhados 
pelas cavidades oculares, é possível perceber que a diferença mais significativa se representa na 
desproporcionalidade observada na parte inferior do rosto. Enquanto o crânio do bebé revela uma 
conformação semelhante à do adulto, atendendo à parte superior do rosto – osso frontal e nasal – 
a compleição, o encaixe e a altura da maxila e da mandibula apresentam diferenças consideráveis. 
Estas características, aliadas a outras alterações, permitem compreender que o crescimento do crânio 
resulta no alongamento do rosto. À medida que a criança se desenvolve, a distância entre o nariz e o 
queixo prolonga-se até se estabilizar na idade adulta. A par desta evolução a maxila e a mandibula 
engrossam e a expandem-se de forma a acompanhar a amplitude do rosto. 

The forehead will stay about the same height compared to the width of the eyes, yet the nose, 
the distance of the lips from the nose, and the chin will constantly grow longer. Finally, after the 
chin finishes lengthening, the sides of the mandible, or the jowl area, will thicken or grow wider. 

Lois Gibson, 2008, p. 222

Estas alterações ocorrem não só devido ao amadurecimento da estrutura óssea que compõe o crânio, 
mas também como consequência do desenvolvimento da cavidade oral. A erupção da dentição corres-
ponde a algumas modificações no rosto. Apesar do recém-nascido não evidenciar qualquer dente, estes 
já se encontram posicionados no interior dos ossos maxilares.104 

104  “As primeiras modificações locais para a formação dentária ocorrem por volta da sexta semana de vida pré-natal. O epitélio oral na maxila 

e na mandíbula torna-se mais espeço e forma a lamina dentária, a partir da qual surgem os botões dentários, em cada ponto onde um dente se 

formará.” - Linden, Frans – Desenvolvimento da dentição. São Paulo: Quintessense. 1986

FIGURA 107

Karen Taylor,

comparação entre o crânio de um 

recém-nascido e o crânio de um adulto
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A particularidade da dentição se processar em duas fases é providencial dada a evolução da estrutura 
facial ao longo do tempo. O facto de os dentes de leite apresentarem uma dimensão mais reduzida rela-
tivamente aos seus sucessores, permite que estes se adaptem à medida do maxilar nos primeiros anos 
de vida. Deste modo, os dentes definitivos só se evidenciam quando a dimensão e a configuração da 
cavidade bocal assim o permite. Atentando a esta e a outras transformações, Karen Taylor sublinha a 
importância do estudo relacionado com evolução da cavidade oral no âmbito da arte forense. É funda-
mental entender e dominar os padrões de erupção e substituição da dentição com vista à execução 
de um retrato de progressão etária rigoroso e eficaz.105 O desconhecimento desta informação poderá 
incorrer numa representação equivoca e, por conseguinte, prejudicar a orientação da investigação.  

Considerando que o estudo exaustivo da erupção dentária se distancia dos pressupostos que definem 
esta investigação, compreende-se sumariamente que o seu desenvolvimento se processa em dois 
momentos: o aparecimento da dentição decídua por volta dos seis meses e a substituição desta pela 
dentição definitiva que se manifesta faseadamente a partir dos 6 anos de idade. Ao observar a figura 108 
é possível definir em traços gerais as transformações implícitas na progressão da dentição, atendendo à 
idade da criança e à quantidade e posicionamento dos dentes no maxilar superior e inferior. Com base 
neste gráfico compreende-se cronologicamente o processo de erupção e substituição da dentição no 
indivíduo entre o período pré-natal e a idade adulta. Ao longo deste percurso é possível analisar 
a formulação da dentição no período pré-natal, o seu aparecimento após o nascimento e o desenvolvi-
mento progressivo da dentição definitiva – destacada na figura a negrito, que vai irrompendo e expul-
sando os dentes de leite até se estabilizar. 

105  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 243

FIGURA 108

Desenvolvimento da dentição até à maturidade. 

A dentição decídua é representada num tom mais escuro



FIGURA 109

Serie de fotografias que permite observar o desenvolvimento facial 

de uma criança compreendido entre 1 e os 25 anos de idade.
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Paralelamente à representação da figura 108 salienta-se ainda a progressão do maxilar durante todo o 
processo de maturação da dentição. A sua influência sobre a erupção dentária é indissociável. Será a 
partir do aumento da mandibula que se proporcionam as condições necessárias ao amadurecimento da 
dentição. Acompanhando estas transformações o rosto vai passando por vários estágios que conduzem 
à estabilização da sua estrutura óssea na idade adulta. O estudo deste percurso é analisado por Taylor 
a partir de um conjunto de retratos fotográficos que permitem compreender a progressão do rosto. 

Com base nesta serie (figura 109), que introduz o retrato de uma criança com um ano de idade, Taylor 
salienta as características mais proeminentes associadas a cada faixa etária. Começando por avaliar 
a primeira fotografia destaca-se a desproporção da cabeça e da testa em relação à área ocupada pelos 
caracteres da face – the face occupies the lower portion of the head and there is a lot of cranium.106 O rosto 
apresenta uma configuração circular e é geralmente preenchido por uma camada de gordura que lhe 
confere uma aparência inchada, o nariz é achatado e os olhos arredondados. Aos três anos o crânio 
expande-se, os olhos alongam-se e o maxilar alarga em função do aparecimento da dentição decídua. 
Com quatro anos a cana do nariz começa a formar-se, a distância interorbital (entre olhos) esta-
belece-se, e o queixo torna--se mais proeminente, acabando por afinar a linha do rosto. As alterações 
correspondentes ao quinto ano dão continuidade ao desenvolvimento dos caracteres anteriormente 
mencionados, salientando o alongamento do rosto e o levantamento da cana do nariz que acaba por 
eliminar o excesso de gordura localizado em torno dos olhos – The bridge of the nose continues to rise up, 
lifting some of the excess skin from the medial corners of the eyes.107    

Na passagem dos cinco para os seis anos o rosto perde as principais características que o definem nos 
primeiros anos de vida: as proporções começam a equilibrar-se, a cana do nariz tende a alongar-se, as 
narinas expandem-se e os incisivos decíduos são substituídos pelos definitivos. Como consequência 
desta alteração, o maxilar e a boca tendem a aumentar para acomodar a renovação da dentição. Aos 
oito anos não se verificam grandes alterações, sendo que com nove anos o rosto torna a alongar, 
define-se o formato da testa e verifica-se o aparecimento dos incisivos laterais que compõe a boca e 
marcam a desproporção vigente na mistura das duas dentições.

At around 9 years old, when children have eight permanent incisors erupted anteriorly but 
still have deciduous teeth posteriorly, they typically go through a transitional stage often 
referred to as the “ugly duckling face stage”. 

Karen Taylor, 2001, p. 244

Com a mudança da dentição, o rosto acaba por perder os seus traços mais infantis e começa a revelar 
uma fisionomia juvenil. Aos onze anos a face continua a alongar-se e este desenvolvimento permite 
que o posicionamento das orelhas se vão lentamente alinhando com o eixo que intercepta o olhar. 
O nariz continua a crescer e a partir dos doze anos de idade denota-se uma afinação dos traços faciais 
de acordo com o género – feições mais angulares no que respeita a fisionomia masculina e mais suaves 
de acordo com a fisionomia feminina. A entrada no período da puberdade introduz novas transforma-
ções no rosto: a mandibula continua a crescer e apresenta uma conformação adequada ao género, a 
dentição definitiva estabelece-se (sendo por sua vez proporcional ao tamanho dos maxilares e da boca), 
e as maçãs do rosto tornam-se mais salientes. A partir dos vinte anos o rosto parece mais maduro – 
“particular due to the appearance of facial hair”, o nariz continua a crescer, a mandibula adquire um aspeto 
quadrangular e denota-se o amadurecimento da musculatura do pescoço.108 Por volta dos vinte e cinco 
anos o crescimento ósseo estabiliza-se e os traços fisionómicos estão finalmente estabelecidos.

106  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 245

107  Idem, p. 243

108  Idem, p. 247
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Embora o rosto sofra um conjunto de alterações consideráveis desde o nascimento até à idade adulta 
e ainda durante o período que o conduz à senescência, Taylor refere que este mantém uma aparência 
constante ao atravessar as diferentes fases de desenvolvimento. Esta constância, anteriormente referida 
por James Lampinem e Kathy Radeck relaciona-se com um conceito que define uma das formas mais 
comuns de crescimento na natureza – gnomic growth.109 O exemplo que melhor ilustra a conceção deste 
termo prende-se com a estrutura de uma espiral – muitas vezes associada à expansão de alguns 
elementos naturais como conchas, troncos de arvore e o desenvolvimento de algumas plantas, nos 
quais o crescimento é sustentado pela sucessão de anéis que vão replicando a estrutura base do elemento 
em análise e promovem o desenvolvimento da forma. 

Gnomic grow is a process that leaves the resultant features similar to the original. This unity 
of the individual´s looks cannot be destroyed by growth and decay. 

James Lampinem e Kathy Radeck, 2010, p. 150

À imagem do que se observa na natureza também o rosto mantém ao longo dos anos uma relação de 
semelhança entre os seus caracteres principais. Esta premissa, defendida por alguns peritos e contes-
tada por outros, define a base construtiva dos retratos de progressão etária. Lois Gibson considera que 
a metodologia implícita na criação destas imagens se centra no reconhecimento de duas valências: a 
constância dos orifícios presentes no rosto e o auxílio de fotografias que representam a fisionomia dos 
familiares da vítima.110 

Atentando à primeira valência, Lois reconhece o impacto das transformações sofridas pelo rosto desde 
o nascimento até à idade adulta, mas defende a preservação das formas associadas às reentrâncias 
que se consolidam no encaixe dos olhos, nariz e boca. Partindo deste pressuposto a imagem deverá ser 
construída com base nesta matriz, associada à fisionomia singular de cada indivíduo e considerando 
apenas o aumento da estrutura óssea que sustenta estes orifícios. Será no auxílio da antropometria 
que se encontra a informação necessária à compreensão e quantificação das alterações implícitas no 
desenvolvimento do rosto. Uma vez elencadas as medidas da face, correspondentes à faixa etária da 
criança que se procura retratar, é possível criar a rede a partir da qual se monta o desenho. Durante 
este processo, a artista forense salienta ainda a importância da fotografia para a compreensão da 
evolução dos traços fisionómicos. 

Considerando a imagem fotográfica do rosto como uma forte componente na construção do retrato, 
esta demonstra em alguns casos a sua utilidade na conceção do desenho. As similitudes encontradas 
entre a criança desaparecida e um familiar próximo permitem estimar a sua evolução com base no 
crescimento do referente utilizado. Embora estas comparações impliquem por vezes a avaliação de 
pares com géneros diferenciados – pai e filha, mãe e filho ou ligações entre irmão e irmã – gerando um 
confronto entre ritmos e características de progressão distintas, esta ligação é por vezes o meio mais 
imediato de prever a aparência de um sujeito desaparecido. 

Ao analisar um conjunto de retratos que evidenciam as semelhanças entre dois progenitores e os 
seus filhos, compreende-se que estes mantêm uma relação de proximidade entre si apesar das trans-
formações implícitas no crescimento da criança. A figura 110 estabelece uma comparação entre o 
rosto de uma mãe e do seu filho, ambos com cinco anos de idade. Apesar das imagens se diferen-
ciarem em termos de proporção e contraste, é possível aferir a correspondência entre alguns carac-
teres – o formato das sobrancelhas, do olhar e a conformação da boca. A convergência destes três 
elementos comprova-se através de um pequeno exercício de sobreposição. Com o auxílio do Photoshop 
retirou-se a mesma quantidade de opacidade às fotografias, permitindo que estas se sobrepusessem. 

109  Lampinen, James Michael; Sexton-Radek, Kathy – Protecting Children from Violence: Evidence-Based Interventions. Nova 

Iorque: Psychologie Press, 2011., p. 150

110  Gibson Lois – Op. Cit., p. 224
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FIGURA 110

Comparação entre o rosto de uma mãe e do seu filho, 

ambos com cinco anos de idade.

FIGURA 111

Sobreposição das fotografias correspondentes ao rosto de 

uma mãe e um filho, ambos com 5 anos de idade. 
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Na figura 111 é possível ver o resultado desta conjugação, verificando a coincidência dos principais 
caracteres que definem o rosto – olhos, nariz e boca. Assente nesta concordância o perito pode avaliar 
a progressão destes caracteres e conceber o retrato com base numa fotografia da mãe com a idade 
correspondente à do sujeito retratado.

For instance, if an eight-year-old child with “her mother eyes” has been missing for five years, 
then a photo of the mother at the age thirteen will be incorporated to create the new age 
progressed image of that child at thirteen.

Lisa Bailey, 2014, p. 67 

O mesmo exercício de comparação é realizado através de quatro retratos que permitem explorar as 
similitudes denotadas entre o rosto de um progenitor e da sua filha. Ao observar a figura 112 iden-
tificam-se as semelhanças partilhadas entre ambos aos três anos, contudo a progressão dos seus traços 
revela as dissemelhanças acentuadas pela diferenciação de género. Enquanto os caracteres principais 
mantêm alguns pontos de concordância, partilhados pelo desenho das sobrancelhas, formato do nariz 
e até mesmo a distribuição da dentição que apresenta nos dois casos um diastema, o contorno do rosto 
é divergente. Na figura masculina este adquire uma forma oval, sendo mais alongado e aguçado, e na 
figura feminina o rosto segue uma configuração circular. Estas divergências correspondem muitas 
vezes à diferenciação de género que pressupõe um desenvolvimento craniofacial distinto e que deverá 
ser tido em conta no momento em que se procura retratar o rosto de uma criança com base num 
familiar do sexo oposto. 

Apesar dos peritos dominarem alguns conhecimentos intrínsecos ao estudo da anatomia e da antro-
pometria, é importante sublinhar que a metodologia aplicada ao desenho dos retratos de progressão 
etária não assenta em métodos científicos. Na sua grande maioria esta resulta de uma avaliação 
qualitativa de dados relacionados com o crescimento craniofacial, e acima de tudo de uma interpre-
tação subjetiva de elementos gráficos que permitam servir de base para a construção do desenho. 
Partindo desta consciência cada perito procura definir o tipo de abordagem mais adequada à resolução 
individual de cada retrato, considerando os meios e as ferramentas indicadas para o efeito. Dependendo 
desta seleção é possível dividir a conceção destas representações em duas vertentes: os retratos de 
progressão etária manuais e digitais.  

Como o próprio nome indica, os retratos de progressão etária manuais relacionam-se com o universo 
do desenho realizado à mão levantada. Esta abordagem traduz-se geralmente na aplicação de dife-
rentes materiais - grafite, carvão, pastel, lápis de cor e tinta num determinado suporte – papel, cartão, 
acetato, entre outros. A combinação destas ferramentas varia consoante o perito, bem como o processo 
de construção do desenho. 

Lois Gibson, revela a base que sustenta a produção dos seus retratos de progressão etária quando 
descreve de um modo sucinto o seu método de trabalho. Para a artista forense, a fotografia é um 
elemento crucial no desenvolvimento da representação. É a partir deste recurso que se desencadeia 
a estrutura do desenho, baseada na conjugação de três fotografias: a primeira correspondente ao 
rosto da criança desaparecida, a segunda à fisionomia de um familiar ou desconhecido que apresente 
um quadro de semelhanças aproximado ao do indivíduo que se procura retratar e a terceira repre-
senta a progressão do rosto associada à segunda. Uma vez definido o referente a partir do qual se irá 
desenvolver o retrato, Gibson estabelece uma comparação entre o rosto da criança desaparecida e a 
fotografia que apresenta as alterações sofridas pelo seu semelhante. Para mediar este confronto, o 
desenho consolida-se no intercâmbio de traços conducente à criação do rosto amadurecido. 

Recorrendo a ferramentas rudimentares, Gibson esboça o rosto de um rapaz de seis anos com base na sua 
fotografia. Sobre a folha de papel, a suavidade do traço assinalado a grafite vai demarcando a localização 
e o formato dos principais caracteres – olhos, nariz e boca. Estabilizada a base da representação, a perita 
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procede ao aumento da estrutura óssea utilizando como referência a fotografia de um rapaz, cuja fisio-
nomia se assemelha à da vítima, com doze anos. Esta adaptação é realizada de forma empírica, contudo o 
crescimento poderá ser calculado a partir de um levantamento realizado à face do referente com o intuito 
conferir algum rigor ao desenho.  

Proceed to draw the same amount of bone growth seen on the 12-year-old onto the subject, 
making certain to keep the facial orifices the same shape. If you wish, photos of the similar 
boy from ages 12 and 6 can be measured against each other. Then the subject can be draw 
with the same percentage of bone growth, or lengthening from the eyes down as shown in the 
similar boy’s photos. 

Lois Gibson, 2008, p. 230

Apesar desta técnica promover a criação de uma imagem hipoteticamente mais rigorosa, a sua 
eficácia é questionável. A existência de pequenos desvios no posicionamento do rosto em relação 
à câmara e a própria distorção provocada pela lente na reprodução da sua imagem, contribui para 
aumentar o nível de variação das medidas obtidas entre fotografias. Estas contrariedades, aliadas à 
fragilidade que caracteriza a produção destas imagens, permitem especular a evolução da fisionomia 
ausente na medida em que apenas possibilitam a visualizalização de uma hipótese entre uma infini-
dade de possibilidades. Muitos destes desenhos resultam de uma estimativa, baseada na escolha de 
um percurso, que poderá revelar ou não a sua utilidade no contexto da investigação criminal. Gibson 
identifica alguns casos de sucesso e revela as imagens que permitiram a identificação de dois bebés 
desaparecidos e reconhecidos passados trinta anos.  

A figura 113  revela o resultado dessa conquista, salvaguardando que a eficácia deste desenho se prende 
com um conjunto de coincidências furtuitas e não com o exercício de técnicas e métodos infalíveis. 
Gibson reconhece as similitudes encontradas entre o indivíduo retratado e a sua fotografia, contudo 
compreende que as dissemelhanças se prendem com a decisão de criar uma progressão baseada no 
desenvolvimento médio de um adulto, sem contemplar a possibilidade de este perder ou adquirir peso 
durante todo o processo.

FIGURA 113

Lois Gibson,

fotografia, retrato de progressão etária 

e identificação do sujeito com base 

no desenho. 

FIGURA 112

Comparação entre o rosto de um pai e da sua filha, 

ambos com três anos de idade (cima) e com 11 e 9 anos 

respetivamente (baixo).
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Once again, I practiced self-criticism and found these discrepancies. The age progressions 
were drawn with average weight. The men who were reunited had stayed thin; therefore, the 
necks and sides of the checks were drawn too thick. 
      Lois Gibson, 2008, p. 232

Este exemplo reforça a necessidade de se prepararem mais versões do mesmo retrato na expecta-
tiva de se cobrir um leque mais alargado de possibilidades.  A representação presente na figura 114 
revela essa necessidade quando se confronta o retrato de progressão etária com a fotografia. Apesar 
da configuração do rosto desenhado se aproximar da estrutura facial do indivíduo, existem algumas 
particularidades que se distanciam da realidade. A largura da estrutura óssea subjacente à face e a 
robustez do pescoço contrastam com a fisionomia esguia do sujeito. Para além deste desfasamento, 
existem outras características que são difíceis de prever como por exemplo o tipo de penteado utili-
zado pelo sujeito, a distribuição da pelugem facial, o tom da pele e até mesmo a presença de sinais e 
cicatrizes no rosto. Estas variáveis ampliam indefinidamente o campo de hipóteses, considerando a 
produção destas imagens subjetiva e arriscada – um retrato executado com o propósito de reconhecer 
um rosto desaparecido por um longo período no tempo, pode identificar inadvertidamente um 
indivíduo alheio à investigação.

 

A conjugação destes condicionalismos, aliada à prática do desenho manual prevêem de certo modo as 
incongruências marcadas na representação. A metodologia adotada por Gibson na execução específica 
do retrato da figura 115 descreve a liberdade operativa a partir da qual se construiu a progressão da 
fisionomia. Utilizando como suporte uma folha de papel canson cinzenta, a perita procedeu à delineação 
do rosto presente na fotografia do bebé. Sobre este esboço, e com o auxílio de um reportório de faces 
correspondentes a indivíduos de trinta anos, estimou-se o crescimento do rosto e reposicionam-se os 
caracteres de acordo com as proporções correspondentes à face de um adulto representado nessa faixa 
etária – “I imbued the proper elongation of the face below the eyes, taking the baby straight to adult proportions”.111 
Definidos os traços gerais do rosto amadurecido, Gibson concentra-se no desenho detalhado dos carac-
teres, que apesar de respeitarem o seu formato original são redimensionados de acordo com o aumento 
proporcionado da face. Nesta fase, alonga-se o desenho dos olhos, as sobrancelhas escurecem, a cana do 
nariz torna-se saliente e a boca incorpora a dentição definitiva. Estas alterações são mediadas entre a 
observação dos caracteres revelados na fotografia do bebé e a avaliação da sua aparência em relação ao 
catálogo de fisionomias utilizado. É com base nste exercício comparativo que se procura afinar ainda o 
posicionamento e a dimensão de alguns traços determinantes para a fisionomia – as saliências em baixo 
dos olhos, algumas rugas no canto exterior dos mesmos e as linhas que correm desde do nariz até aos 
cantos da boca, cuja configuração mantem uma relação de concordância com a fisionomia da criança.  

111  Gibson, Lois – Op. Cit., p. 233

FIGURA 114

Lois Gibson,

fotografia, retrato de progressão 

etária e identificação do sujeito 

com base no desenho.
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The lines under the eyes and the lines running from beside the nose to the outer corners of 
the mouth were deepened. A slight wrinkling was added to the outer corners of the eyes. All 
these lines and wrinkles were drawn in the same shape and in the same place on the faces of 
the subjects as a baby’s. 

Lois Gibson, 2008, p. 234

Na composição destes elementos o rosto conquista a progressão desejada e é divulgado na expectativa 
de cumprir a sua função. Em contraste com este tipo de abordagem, que pressupõe o domínio das 
técnicas relacionada com a produção do desenho manual e o entendimento empírico do rosto em cons-
tante desenvolvimento, a introdução dos meios digitais, assim como o uso de modelos de computação 
científicos, poderá despoletar a criação de imagens mais rigorosas e potencialmente mais eficazes para 
a evolução do reconhecimento facial. Esta visão progressista privilegia a informação científica, ligada 
ao estudo da antropometria e da matemática, em detrimento dos mecanismos associados à prática 
manual do desenho.

Para Narayanan Ramanathan e Rama Chellappa, dois cientistas especializados em engenharia compu-
tacional, o estudo da progressão etária parte da conceção de modelos científicos que permitam 
compreender e visualizar as alterações implícitas na evolução do rosto ao longo do tempo. A sua inves-
tigação neste campo despoletou a criação de um modelo de computação capaz de prever a aparência de 
um indivíduo desde o nascimento até aos dezoito anos de idade.

Criado a partir de uma estrutura complexa, compreende-se que 
este resulta de uma conjugação de conhecimentos relacionados 
com a geometria, antropometria e matemática. É nesta interligação 
que se introduz o estudo da morfogénese relacionado com o cresci-
mento das formas biológicas. Analisado por D’arcy Thompson, este 
procurou adaptar diferentes tipos de modelos orgânicos – plantas, 
animais e alguns componentes da figura humana, a um sistema de 
coordenadas relacionado com desenvolvimento da forma. A figura 
115 ilustra esse sistema recorrendo a um exercício de demonstração 
que visa compreender as alterações morfológicas induzidas no 
formato do crânio de acordo com os dados introduzidos no sistema 
de coordenadas. Consoante a variação desses dados numéricos, o 
crânio assume formas e dimensões distintas. 

Aliado a este contributo, Ramanathan e Chellappa associaram o estudo levado a cabo por Leonard S. Mark 
que colocava a hipótese de caracterizar o crescimento facial através de três invariáveis geomé-
tricas. A primeira assegura a preservação das coordenadas dos vários pontos e os ângulos que estes 
formam entre si durante as alterações associadas ao desenvolvimento do rosto, a segunda assume 
a noção de simetria entre as duas metades da face e a terceira mantém inalterada a direção dos 
seus contornos e linhas.112 Paralelamente à definição das invariáveis, acrescenta-se a visão de James 
Todd que propõe um modelo de hidrostática – revised cardioidal strain transformation113, através do qual 
se faz uma analogia entre o crescimento da cabeça humana e a progressão de um objeto esférico, 
imerso em fluido e sujeito à pressão da gravidade. Esta analogia, representada na figura 116, permite

112 “Studies related to craniofacial growth were largely based on the hypothesis that any recognizable style of change is uniquely specified by 

geometric invariants which forms the basis for perceptual information. Mark identified three geometric invariants that are characteristic to cardioidal 

strain transformations. The geometric invariants can be described as follow: (i) angular coordinates of every point on an object in a polar coordinate 

system being preserved, (ii) bilateral symmetry about the vertical axis being maintained and (iii) continuity of object contours being preserved.” - 

Ramanathan, Narayanan; Chellappa, Rama – Modeling Age progression in young faces [Em linha] [s.l.: s.n.]. 2006. [Consult. 8 Set. 

2016]. Disponível em WWW: http://www.umiacs.umd.edu/users/rama/Conf.pdf-files/Ramanathan_cvpr2006.pdf, p.2

113  Ramanathan, Narayanan; Chellappa, Rama – Op. Cit., p. 3

FIGURA 115

Projeção do desenvolvimento facial de 

uma criança com base no sistema de 

coordenadas – revised cardioidal strain 

transformations, 

2006
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compreender o efeito que a gravidade exerce sobre o desenvolvimento do rosto ao demonstrar que 
este cresce no sentido descendente. A pressão exercida no seu ponto de origem vai delineando as 
transformações ocorridas no perfil consoante a passagem do tempo.

Com o intuito de provar a eficácia deste modelo, Ramanathan e Chellappa aplicaram a sua fórmula 
matemática à progressão de dois retratos reais. O resultado desta experiência poderá ser analisado 
através da figura 116, a partir da qual se detetam algumas anomalias. Enquanto que nas duas imagens 
que sucedem ao retrato original o efeito das transformações imputadas ao crescimento do rosto é 
visualmente plausível, as duas últimas refletem a imagem uma fisionomia disforme e consequente-
mente distante da realidade. Esta constatação prende-se com a evolução específica das diferentes zonas 
da face que correspondem a ritmos de amadurecimento distintos. Atendendo a esta noção, torna-se 
necessário incorporar um conjunto de medidas antropométricas que permitam colmatar o processa-
mento destes desvios.114 

Na consolidação do modelo matemático, consideraram-se as teorias de Mark, Todd e o estudo da 
antropometria relacionada com a medição do rosto. Através da definição de vinte e quatro pontos de 
referência, é possível definir as variações do rosto durante o período de tempo compreendido entre os 
0 os 18 anos. A figura 117 mostra o protótipo utilizado que reflete o crescimento médio de uma criança 
atendendo à sua imagem de referencia. As sobreposições dos sucessivos esquemas corroboram o modelo 
de hidrostática quando revelam o crescimento desdente do rosto sob o efeito da gravidade. 

Resultante da aplicação e conjugação destes conhecimentos, 
Ramanathan e Chellappa desenvolveram um modelo computa-
cional que calculava a progressão etária de um rosto com base 
no seu retrato fotográfico. Assente numa base de dados com 233 
imagens de 109 indivíduos é possível prever a aparência de um 
sujeito através da idade e identifica-lo em relação à sua fisio-
nomia real. A figura 118 compreende uma breve demonstração do 
sistema e revela os resultados obtidos na aplicação do modelo aos 
retratos selecionados. Nesta simulação, os diferentes parâmetros 
de crescimento facial permitem ajustar a progressão desejada às 
características individuais de cada fisionomia. Em comparação 
com o rosto progredido providenciou-se uma imagem do rosto 
original com o intuito de compreender se a progressão gerada 
se aproxima ou distancia do seu referente real. Observando as 
fotografias observa-se a eficácia do modelo e avaliam-se as suas 
vantagens e desvantagens. 

114  Ramanathan, Narayanan; Chellappa, Rama – Op. Cit., p. 3

FIGURA 117

Aplicação do sistema de coordenadas ao desenvolvimento 

facial de duas crianças (8 e 13 anos respetivamente)

2006

FIGURA 116

Protótipos criados para diferentes faixas etárias usando as 

medidas antropométricas correspondentes a cada idade, 

2006

FIGURA 118

Resultados obtidos com base na 

simulação do modelo de evolução 

facial aplicado a diferentes indivíduos,

2006
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Uma das valências a considerar é a possibilidade de se gerar uma progressão etária centrada nas carac-
terísticas específicas de cada indivíduo e considerando as particularidades associadas à diferenciação 
de género. O modelo permite ainda o ajuste da base de dados associada às medidas antropométricas com 
vista à criação de progressões baseadas na caracterização facial específica de cada etnia. Em contraponto 
o modelo apresentado não contempla variações de textura relativamente à presença de pelos faciais, 
acne, entre outras especificidades características da adolescência, assim como também não considera o 
impacto do aumento ou da perda de peso no rosto. O algoritmo associado ao modelo compreende apenas 
o crescimento regular de uma criança sem contemplar as suas oscilações particulares. 

Como resposta à criação deste modelo foram apresentadas um conjunto de revisões e variações, 
levadas a cabo não só pelos cientistas que o desenvolveram, mas também por outros investigadores 
dedicados ao estudo da progressão etária. Contudo, a criação dos retratos digitais poderá distanciar-se 
dos códigos matemáticos associados à sua conceção para se aproximar da manipulação digital de 
imagens em softwares de edição gráfica. 

O National Center for Missing and Exploited Children procura solucionar em conjunto com o FBI os casos que 
envolvem o desaparecimento de crianças na américa. Para o efeito detêm uma equipa de peritos espe-
cializada em arte forense dedicada à conceção dos retratos que permitem muitas vezes identificar a 
fisionomia de um rosto amadurecido pela passagem do tempo. No exercício da sua atividade profissional, 
Joe Mullins conta com dezasseis anos de experiência neste campo e refere que o seu trabalho resulta 
de uma fortuita conjugação entre arte e ciência – “As a forensic artist, I live in a wonderful world where art 
and science have to get along. Those two worlds have to come together because we need a forensic anthropologist. 
We need the medical examiner, the law enforcement aspect of it, but the science has to be there.”115 A conjugação 
destas áreas sustenta a estruturação do retrato preparado neste contexto com o auxílio do Photoshop. 

Segundo Mullins o uso desta ferramenta permite contruir o rosto a partir de um encadeamento de foto-
grafias pertencentes aos familiares do sujeito desaparecido. É a partir desta seleção que se confrontam 
as diferentes fisionomias com o objetivo de identificar parecenças e definir a estratégia adequada à 
construção do retrato. Uma vez elencadas as fotografias de referência, o método utilizado assemelha-se 
à produção manual dos desenhos realizados por Gibson. O retrato que levou à identificação de Jaycee 
Dugard, raptada aos onze anos e encontrada dezoito anos depois, revela as similitudes partilhadas 
entre os dois procedimentos. À imagem da estratégia utilizada pela artista forense, Mullins baseou o 
retrato de Jaycee numa fotografia da sua mãe. As semelhanças partilhadas entre ambas definiram a 
base do desenho que resultou de uma colagem e ajuste dos caracteres principais entre duas fotografias: 
a imagem de Jaycee com onze anos e a da sua mãe com dezoito. 

A figura 119 consiste numa seleção de frames que procuram ilustrar o procedimento realizado por 
Mullins cuja preparação do retrato assenta na estimativa da progressão etária alcançada pelo rosto de 
Jaycee. Apesar de não ser visível a construção gradual do retrato compreende-se que este resulta numa 
colagem digital criada a partir da interpenetração entre a fisionomia de Jaycee e da sua progenitora. 
Trabalhadas a partir do Photoshop, as fotografias de ambas permitem difinir as suas similitudes e 
estabelecer o crescimento da vítima com base na evolução da mãe. Esta recolha fotográfica poderá asse-
melhar-se ao banco de dados, geralmente disponível nos softwares especializados em retrato robot, 
do qual se destacam os caracteres necessários à criação da imagem. Será a partir desta montagem de 
recortes que se procura estimar a aparência do rosto amadurecido. 

Na representação realizada por Mullins, a estruturação do rosto de Jaycee partiu de uma estimativa 
associada ao crescimento dos seus caracteres principais, considerando o desenvolvimento normal de 

115  Tazewell, Sharon – Inside look: Artists age faces of missing children to keep searches alive [Em linha] WNCN News. 2015. 

[Consult. 8 Set. 2016]. Disponível em WWW: http://wwlp.com/2015/11/06/inside-look-artists-age-faces-of-missing-children-

to-keep-searches-alive/
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uma mulher de dezoito anos. Uma vez estabelecida a sua configuração, Mullins procedeu ao reposicio-
namento destes elementos sobre o rosto da mãe com a mesma idade. Na figura 119 revela em traços 
gerais o resultado desta sobreposição, na qual se realizaram os respetivos ajustes que permitiram a 
consolidação do rosto que acabou por ser identificado através desta imagem. 

FIGURA 119

Jeff Mullins,

construção do retrato de progressão 

etária de Jaycee Dugard

2015
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4.2  IDENTIFICAÇÃO DE ADULTOS DESAPARECIDOS

Atualmente a plataforma online criada pela ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) 
promove a recolha de informações sobre indivíduos procurados internacionalmente por terem cometido ou 
serem suspeitos de estarem envolvidos em crimes dentro do continente europeu. Nesta página é possível 
encontrar uma galeria de fotografias que divulga diariamente o rosto das figuras mais procuradas pela 
Europol, considerando a hipótese de estas serem reconhecidas por qualquer cidadão.

A possibilidade de se fornecer alguma pista sobre este catálogo de suspeitos depende muitas vezes da atua-
lização dos rostos face à passagem do tempo. É no limite desta necessidade que se insere a produção dos 
retratos de progressão etária centrados na captura de sujeitos foragidos. A sua concretização permite auxi-
liar a identificação de um indivíduo desaparecido durante um período de tempo significativo, facilitando a 
visualização atual da sua fisionomia. Esta renovação funciona em alguns casos como um catalisador capaz 
de reactivar a investigação e conduzir, através da representação, à captura do sujeito.

Embora a premissa subjacente à produção destas imagens vá de 
encontro aos objetivos inicialmente mencionados no âmbito dos 
retratos de progressão etária, a sua consolidação segue diretrizes espe-
cíficas que se focam nas transformações ocorridas no rosto durante o 
seu processo envelhecimento. Será com base no estudo destas altera-
ções que os peritos procurarão redesenhar o rosto amadurecido com 
vista ao reconhecimento da fisionomia procurada. 

Atentando em primeiro lugar às especificidades do envelhecimento 
facial, compreende-se que este se define como um processo dinâmico 
intrínseco à vida de um indivíduo. Segundo David Ellis, cirurgião plás-
tico, o seu desencadeamento está intimamente relacionado com uma 
variedade de fatores, entre os quais se destacam o reflexo dos movi-
mentos associados à expressão da face, a exposição e suscetibilidade 
às radiações solares, o consumo de tabaco e as alterações fisiológicas 
inerentes à progressão da idade.116 De ordem biológica e genética, 
influenciado pelo meio ambiente e até de acordo com estilo de vida 
adotado, o envelhecimento varia de pessoa para pessoa e revela na 
face a ação destes agentes. Contudo, e apesar da variância gerada 
entre fatores internos e externos, é possível definir um conjunto de 
transformações faciais transversais ao ser humano. 

The age related changes to faces occur at variable rates for 
each individual, yet a fairly predictable series of changes 
seems to happen in a similar order for most people. 

Karen Taylor, 2001, p. 263

A figura 120 permite compreender os efeitos do envelhecimento no rosto, identificando um conjunto de rugas 
e depressões resultantes da perda de gordura e elasticidade. A partir deste exemplar é possível mapear as prin-
cipais alterações morfológicas compreendidas no desgaste do tecido cutâneo. Apesar destas se encerrarem 
numa fisionomia masculina, o seu posicionamento reflete-se num referente do sexo feminino compreen-
dendo uma adaptação natural entre a especificidade da sua fisionomia e a relação que esta mantém com o 
seu envelhecimento. A nomenclatura utilizada na imagem resulta de um estudo realizado pelos cirurgiões 
plásticos Robert George e Ron Singer publicado pela American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons e 
compreende um conjunto de termos que definem a evolução da ruga desde a linha – transverse frontal lines, 

116  Taylor, Karen T. –  Op. Cit., p. 262

FIGURA 120

Karen Taylor, 

representação das rugas do rosto



MARINA VALE DE GUEDES PARTE II

passado pelo vinco – superior/inferior orbital groove, até ao aparecimento do sulco – nasolabial furrow, e da dobra.117  
A compreensão destas noções torna-se preponderante não só na análise das transformações ocorridas na 
face mas também na determinação visual da sua aparência. É na junção destas vertentes – teoria e imagem, 
que se procura estruturar visualmente a fisionomia envelhecida de acordo com as diferentes faixas etárias. 

Karen Taylor apresenta um conjunto de retratos a partir dos quais se consegue visualizar a progressão do 
rosto considerando a diferenciação de género, etnia e o reconhecimento de alguns traços individualizantes.118 
Ao analisar estes retratos, Taylor procurou estudar os efeitos do envelhecimento no rosto e as suas variações, 
considerando a importância desta análise na consolidação do desenho aplicado aos retratos de progressão 
etária. A partir desta amostra é possível criar um pequeno espólio de referências que prevê algumas trans-
formações faciais e poderá servir de exemplo à execução dos retratos que se encaixem em qualquer um dos 
perfis apresentados. 

Realçando as diferenças entre géneros e consequentemente as variações presentes em três grupos étnicos 
– caucasiano, hispânico e negroide, analisa-se em primeiro lugar o rosto de um indivíduo caucasiano, cujas 
fotografias compreendem um intervalo temporal de seis anos (figura 121). Durante este período é possível 
observar o impacto que a calvície e o aumento de peso detêm na transformação do rosto. Apesar de se manter 
a mesma estrutura facial, a perda de cabelo revela a proeminência da testa e do coro cabeludo enquanto que 
a acumulação de gordura na zona do queixo oblitera o formato da mandibula. Esta alteração obriga à redefi-
nição da linha do rosto que permitirá acomodar a camada adiposa. 

Em contraste com o exemplo anteriormente apresentado, a figura 122 expõe a situação inversa. Ao longo 
de vinte e nove anos o sujeito retratado regista uma perda gradual de gordura que contribuiu para realçar a 
conformação do crânio. Este efeito é notório à medida que se observam as diferentes fotografias. O rosto inicial-
mente arredondado acaba por revelar os contornos da sua estrutura óssea. Consequentemente salientam-se 
alguns componentes, entre os quais se destacam a zona orbital que acomoda o globo ocular, as têmporas e a 
mandibula que evidenciam a redução do tecido gordo análogo a um período de tempo entre os dezoito e os 
quarenta e sete anos. A par destas características identificam-se ainda outro tipo de alterações que se refletem 
em idades mais avançadas. 

A figura 123 permite analisar o envelhecimento facial de um indivíduo caucasiano através de quatro foto-
grafias: a primeira registada aos vinte e um anos, a segunda aos quarenta e sete, a terceira aos cinquenta e 
a ultima aos sessenta e oito. De frente e de perfil, a progressão do rosto é marcada pela perda de gordura e 
elasticidade dos tecidos que conduz aparecimento das rugas localizadas na zona da testa, olhos e na região 
nasogeniana. Não obstante se reconheçam as diferenças presentes entre a primeira e a segunda fotografia, 
promovidas pelo intervalo de vinte e seis anos, realça-se a permanência de algumas características, entre 
as quais o formato do olho esquerdo ligeiramente semicerrado e a projeção das orelhas que acompanham 
o envelhecimento do rosto. A definição destes traços individualizantes é, em alguns casos, mais importante 
para a construção do desenho do que a aproximação do rosto à idade atual do sujeito. Assim como qualquer 
sinal distintivo se torna por vezes preponderante na conceção de um retrato robot, o mesmo se aplica à reali-
zação de um retrato de progressão etária. 

A passagem dos quarenta para os cinquenta anos introduz novas transformações no rosto que implicam 
o enfraquecimento e a ausência de coloração no cabelo em algumas zonas do coro cabeludo, a redução da 
pelugem que compõe as sobrancelhas, a perda de densidade nos lábios, o descaimento da ponta do nariz e 
a pronunciação de algumas rugas. Estas alterações promovem uma nova perceção do rosto que encerra um 
conjunto de características expectáveis em relação à sua aparência. Ao avançar para o ultimo retrato da série 
verifica-se que o indivíduo apresenta uma perda considerável da dentição devido à entrada dos lábios na cavi-
dade bocal. Regista-se ainda o enfraquecimento das cartilagens que sustentam os tecidos em torno do nariz, 

117  Taylor, Karen T. - Op. Cit., p. 265

118  Idem, p. 267



225

FIGURA 122

Representação das principais 

alterações de um indivíduo cauca-

siano – perda de gordura e flacidez – 

compreendidas num período 

de 29 anos (direita).

FIGURA 121

Representação das principais alte-

rações de um indivíduo caucasiano 

– ligeiro aumento de peso e calvície – 

compreendidas num período 

de 6 anos (baixo).

FIGURA 123

Envelhecimento facial de um indivíduo 

caucasiano representado de frente e de perfil.
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FIGURA 125

Representação do envelhecimento 

facial de um indivíduo hispânico, 

considerando um período de 30 anos 

(cima direita). 

FIGURA 126

representação do envelhecimento 

facial de um indivíduo negroide, 

considerando um período de 30 anos 

(esquerda).

FIGURA 124

Representação do envelhecimento 

facial de um indivíduo caucasiano 

do sexo feminino considerando um 

período temporal de 10 anos (cima 

esquerda).
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contribuindo para que este deslize ao longo do rosto até se aproximar do lábio superior. A partir desta idade 
apenas se verifica uma acentuação das características assinaladas, sendo mais ou menos previsível o aspeto 
que estas detêm na formulação do rosto envelhecido. 

Em contraste com os retratos anteriormente analisados, Taylor introduz uma amostra de quatro fotografias 
– duas de frente e duas de perfil – que permitem observar a progressão de um rosto feminino, considerando 
um intervalo temporal de dez anos (figura 124). Apesar deste prever uma estrutura óssea particular e de 
dimensões inferiores em relação à do sexo masculino, as alterações observadas poderão assemelhar-se aos 
retratos da figura 120. Uma vez mais o aumento do peso contribui para a modificação geral da fisionomia, 
em particular na zona do queixo e do pescoço, o que implica a redefinição da linha do rosto. Nota-se ainda 
o esvaziamento dos lábios e o declínio da ponta do nariz em direção ao lábio superior. Embora se reconheça 
que o processo de envelhecimento partilhado entre homens e mulheres pressupõe ritmos e características 
distintas, ambos os géneros manifestam uma aparência semelhante quando sujeitos a um aumento ou perda 
de peso considerável. A ação destes fatores produz o mesmo tipo de efeito no desenho do rosto independen-
temente do género. 

Apresentam-se ainda neste contexto dois exemplos que procuram explorar os efeitos provocados pelo enve-
lhecimento facial associado à etnia hispânica e negroide. O primeiro, representado pela figura 125 reflete 
um conjunto de modificações anteriormente reconhecidas e que se definem pelo aparecimento de rugas 
instaladas em torno da região ocular e na zona nasogeniana, uma perda ligeira de pelugem na área das 
sobrancelhas e uma redução da gordura na conformação dos lábios. Durante este período, correspondente 
a uma evolução de trinta anos, verifica-se ainda o alargamento da parte interior do rosto que implica a 
reformulação do contorno sobre o qual este se desenha, assim como o enquadramento e a visibilidade das 
orelhas adaptadas a esta transformação – “note that as the lower face has become fuller, the ears have become less 
visible in the frontal view”.119 

A par desta análise, a figura 126 representa a evolução facial de um indivíduo de etnia negra compreendendo 
o mesmo espaço temporal. Eliminando a possibilidade de se estabelecer uma comparação precisa entre estes 
retratos e os anteriormente evidenciados, atendendo à discrepância implícita na variação das faixas etárias, 
considera-se que existem algumas diferenças marcadas no envelhecimento desta fisionomia em relação aos 
exemplos apresentados. As características biológicas intrínsecas a cada raça desencadeiam processos de 
envelhecimento equiparáveis, contudo podem manifestar algumas variações formais de acordo com as espe-
cificidades da sua estrutura anatómica e fisiológica. Ao observar a figura identificam-se todas as marcas e 
os sinais de envelhecimento previamente referenciados, salientando apenas uma diferença na pronunciação 
das rugas distribuídas ao longo da face, em particular do sulco nasogeniano. Esta distinção ocorre devido à 
conformação do crânio que pressupõe a existência de um prognatismo alveolar representado pelo alonga-
mento da maxila – “while he eventually develops nasolabial furrows, they are not pronounced due to the alveolar progna-
thism”.120 Para além desta característica verifica-se ainda que a configuração dos lábios se mantém em relação 
ao decréscimo de gordura verificado noutros exemplos durante o processo de evelhecimento do rosto. 

Não obstante se reconheça que existe uma variância na progressão da senescência em relação à diferen-
ciação de género e à pluralidade étnica, este amadurecimento é também influenciado por fatores externos 
difíceis de equacionar face ao desconhecimento dos hábitos, rotina e do meio no qual se insere indivíduo 
que se procura retratar. Assim como o tabaco e a exposição solar contribuem para o aceleramento do 
envelhecimento cutâneo, independentemente da sua idade biológica, é difícil prever qual o impacto destes 
agentes na alteração da fisionomia. Face a este constrangimento, salienta-se a importância da criação de 
um perfil que permita ao perito considerar todo o tipo de informação relevante para a conceção do desenho. 
Será a partir deste historial que se poderá especular a aparência do sujeito em relação à idade do rosto que 
se procura retratar. 

119  Taylor, Karen T. –  Op. Cit., p. 270

120  Idem, Ibidem



MARINA VALE DE GUEDES PARTE II

4.2.1  DESENHAR UM ROSTO EM FASE DE ENVELHECIMENTO

Os retratos de progressão etária surgem no contexto da investigação criminal associados a casos de desa-
parecimento ou fuga dos intervenientes presentes na ação do crime. De acordo com a natureza particular 
de cada evento, a polícia procura atualizar a fisionomia do sujeito procurado com o objetivo de orientar e 
dar continuidade às buscas. 

A condição sine qua non que se impõe na concretização destas imagens considera o uso de fotografias do 
sujeito, ainda que estas não correspondam precisamente à idade registada no momento do seu desapa-
recimento. A utilização deste recurso é indispensável à estruturação do desenho, uma vez que este se 
prende com a reformulação do referencial disponibilizado. Paralelamente à importância das referências 
visuais, o perito procurará reunir um conjunto de informações sobre o indivíduo, realçando a influência 
do seu historial na redefinição do rosto. Esta recolha poderá englobar vários aspetos da vida pessoal como 
o reconhecimento do seu histórial clínico – considerado relevante na avaliação física do indivíduo e even-
tual despiste de doenças, relatos sobre o estilo de vida adotado, hábitos alimentares e ainda a avaliação 
de características e semelhanças partilhada com algum familiar. 

We get as much information as we can about the fugitive’s lifestyle. Is he prone to being 
overweight, or underweight? Is he s computer geek, or an outdoorsy type? Heavy drinker, or 
teetotaller? Does he have any health problems or medical issues?
                Lisa Bailey, 2014, p. 67

Exclui-se deste cenário alguns casos excecionais, cuja progressão facial envolve o recurso a mecanismos 
de transformação abruptos, que pressupõe a distorção do rosto com base num aumento de peso exces-
sivo ou através da cirurgia plástica. A utilização destes métodos de disfarce, mais ou menos sofisticados 
poderão ser ponderados se houver alguma indicação que oriente a investigação nesse sentido. Associado 
à averiguação destes parâmetros, o perito considera ainda o tipo de crime face ao comportamento e estilo 
de vida adotado pelo seu autor após a fuga. Um indivíduo viciado no consumo de estupefacientes que 
viola o período de liberdade condicional indica um tipo de perfil diferente daquele que faz parte de uma 
operação de roubo milionária. Enquanto o primeiro terá uma tendência para retomar o consumo de subs-
tancias ilícitas e acabará por pernoitar em edifícios abandonados, o segundo poderá viajar para um país 
sem qualquer acordo de extradição. Dependendo do ilícito criminal, este poderá influenciar a conduta do 
perpetrador e propiciar o contacto com uma rotina preponderante na alteração do seu semblante.

Perante a fragilidade de uma estrutura imersa numa infinidade de possibilidades e imponderáveis, o 
perito procura articular quatro elementos essenciais à concretização do retrato: um referencial fotográ-
fico do rosto pertencente ao sujeito procurado, algumas referências visuais – fotografias de familiares 
próximos ou de indivíduos com características semelhantes às do rosto em questão – que facultem a 
orientação a progressão do rosto de acordo com a idade que se procura retratar – o seu historial clínico 
e por fim o tipo de crime cometido, no qual se incorpora informação disponibilizada pela investigação. 

Assente neste encadeamento, o retrato inicia-se na presença da fotografia, contudo a utilização deste 
recurso não garante por si só o sucesso da operação. Apesar das câmaras digitais permitirem atualmente 
captar imagens de alta resolução isso não significa que estas estejam ao dispor dos peritos especializados 
nesta área. O mais comum é que estes se deparem com fotografias de baixa resolução, cujo ruído, a 
coloração, e a distorção provocada no modelo, entre outros fatores, conduz a uma interpretação dúbia de 
alguns detalhes presentes no rosto. 

It would be nice if we always had access to high quality images but what we often get is 
something like this: is that a mole over his left eyebrow? If so, that’s a great identifying trait that 
we need to keep in the image. But maybe it’s a glitch from being copied so many times. 

Lisa Bailey, 2014, p. 63
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A análise destas imagens está muitas vezes associada a um conjunto de dúvidas e incertezas relati-
vamente à fisionomia precisa do sujeito. Se o perito estiver diante de uma fotografia em tons de cinza 
poderá questionar a coloração original do cabelo, olhos, pelos faciais e até a distorção do rosto no 
contacto com determinado tipo de iluminação. Geralmente estas questões são colmatadas através de 
descrições realizadas por familiares ou figuras que mantinham um contacto próximo com o indivíduo 
desaparecido e que permitem complementar a informação visual disponível.  

Ultrapassada a fase de análise e definição do rosto fotografado, a execução do retrato poderá 
compreender ainda a articulação da fisionomia procurada com o rosto de um familiar próximo, cujas 
semelhanças trocadas entre ambos sejam notórias. Apesar de não existirem garantias de que a pessoa 
irá envelhecer de acordo com o modelo utilizado, o seu rosto servirá sempre de exemplo para se 
estabelecerem as alterações necessárias à progressão etária. A reunião destas fotografias, bem como o 
reconhecimento da informação reunida pela polícia judiciária sobre o caso estabelece-se como o ponto 
de partida para o retrato. 

Gerado a partir da prática manual do desenho ou com recurso a softwares que possibilitem a manipu-
lação digital da fotografia, a execução de um retrato de progressão etária varia consoante os meios e as 
técnicas utilizadas. Karen Taylor defende a utilização de ambas as vertentes, salientando que o domínio 
dos conhecimentos relacionados com o processo de envelhecimento do rosto se sobrepõe à escolha da 
intervenção prática.121 Mais importante do que a definição de uma estratégia operativa, é o estudo das 
transformações anatómicas na remodelação do rosto. Contudo, a definição da tecnologia utilizada na 
conceção do retrato acabará por se relacionar com dois fatores determinantes: as competências do perito 
e a qualidade da fotografia disponibilizada para se proceder à atualização da face. Quanto maior for a 
resolução da imagem mais adequada esta se torna à manipulação digital. Se se verificar o contrário, o 
desenho manual poderá ultrapassar e compensar as lacunas e limitações da imagem, privilegiando o 
seu valor enquanto modelo de referência.  

Considerando a prática intrínseca ao desenho manual, compreende-se que este se estrutura na criação 
de um esboço que procura definir, numa primeira abordagem, as proporções do rosto. À semelhança 
do que acontece com o principio do desenho subjacente ao retrato robot, poderão ser utilizados alguns 
templates que definam à priori a distribuição dos diferentes elementos atendendo às especificidades de 
cada fisionomia. O traço que acompanha a representação nesta fase deverá ser desprovido de qualquer 
tipo de compromisso com a forma precisa dos caracteres e a linha que acompanha o contorno da 
face. É importante dar espaço ao desenho para que se definam os volumes de acordo com a informação 
descortinada relativamente à face do indivíduo. Esta estratégia abre a possibilidade de se alterar a 
composição até se conseguirem afinar todos os detalhes. 

Uma das premissas inerentes à conceção destes retratos vai de encontro à ideia anteriormente defendida 
por Lois Gibson que assenta no princípio de que um indivíduo mantém, de um modo geral, uma aparência 
constante durante a sua vida. Karen Taylor define esta tendência através da designação “lifelong look”122 
e refere que esta permite identificar qualquer tipo de pessoa independentemente das transformações 
ocorridas no rosto – variações de peso, distribuição capilar e a presença das rugas. Associada a esta 
particularidade encontra-se a expressão facial que contribui, em alguns casos, para o reconhecimento de 
características distintivas denotadas na aparência individual de determinados sujeitos. 

A figura 127 parte desse pressuposto quando apresenta um retrato de progressão etária baseado em 
duas fotografias. Ao analisar as imagens correspondentes ao rosto de uma mulher desaparecida, 
compreende-se que o seu retrato procura reter a expressividade encontrada na zona da boca e que lhe 
é característica. No desenho mantêm-se o formato dos lábios e o reflexo da sua expressão, pronunciado 

121  Taylor, Karen T. –  Op. Cit., p. 274

122  Idem, p. 253
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pelas depressões localizadas na parte inferior das bochechas. Aliada à permanência destas singulari-
dades, encontram-se os traços correspondentes ao envelhecimento calculado em relação à faixa etária 
que se procurou representar, vincando a zona nasogeniana e as reentrâncias situadas na região ocular 
– o sulco orbital superior e inferior. 

Para além do compromisso firmado entre as características indi-
viduais do rosto e a necessidade de estimar a sua evolução formal, 
salienta-se a aplicação específica de algumas ferramentas em 
beneficio da identificação do sujeito por intermédio da represen-
tação. A utilização de tintas e lápis de cor poderá resultar numa 
mais valia para o retrato, realçando deste modo a coloração de 
alguns componentes do rosto: tom de pele, olhos, cabelo e pelos 
faciais. Em paralelo, a escolha do suporte também se torna 
preponderante no desenho particular de algumas fisionomias. A 
sua consolidação depende muitas vezes da combinação furtuita 
entre a ferramenta e o suporte. 

Tinted papers for production of color fugitive updates 
may be used. Choose the color according to the skin 
tone of the subject. 

Karen Taylor, 2001, p. 258

O retrato da figura 128 reflete a importância da utilização de 
um fundo escuro quando se procura enfatizar caraterísticas cuja 
coloração entra em confronto com a tonalidade do papel. O cabelo 
branco e a pelugem facial dificilmente se distinguiriam se fossem 
desenhados sobre um suporte desprovido de cor. De forma a 
contornar este obstáculo, Taylor procurou desenhar o rosto enve-
lhecido de Joseph Maloney, um fugitivo procurado pela polícia, 
sobre um papel de cor aproximada ao seu tom de pele. Depois de 
se finalizar o desenho, introduziram-se algumas variantes recor-
rendo a um acetato mate.123 O prolongamento do cabelo e da barba 
foram desenhados sobre a pelicula amovível, assim como os óculos 
representados num terceiro suporte. A interpenetração das dife-
rentes camadas possibilitou a divulgação de várias versões do 
mesmo rosto, contudo o recurso a este tipo de estratégias poderá 
ser contraproducente considerando que o objetivo destes retratos 
se foca na identificação do sujeito por intermédio de um observador 
alheio à investigação. 

We can certainly make different versions, and this is often done to show different hairstyles 
and facial hair. But, it’s not a good idea to release too many images because that can just 
confuse people and muddy the waters. 

Lisa Bailey, 2014, p. 63

123  “Matte acetate used to produce alterations in hair or facial hair or to add glasses allows photography through the acetate, showing multiple 

looks without re-drawing the face” - Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 259

FIGURA 127

Karen Taylor, 

retrato de progressão etária realizado 

com base na fotografia apresentada no 

canto superior esquerdo e comparação 

do mesmo com a fotografia da vítima.  



231

Se por um lado a apresentação de várias facetas consegue cobrir um número mais alagado de 
possibilidades, por outro poderá baralhar o olhar público e descredibilizar o trabalho da polícia. 

A exposição mediática de múltiplos retratos associados à mesma identidade acabará por trans-
mitir as fragilidades intrínsecas à investigação do caso. De modo a evitar este confronto, os peritos 
procuram criar apenas um retrato, admitindo a sua alteração periódica consoante a atualização de 
pistas úteis à reformulação do rosto. 

Não obstante se reconheça a utilidade destes desenhos, assume-se o caráter impreciso e vulnerável 
das técnicas utilizadas na sua conceção face às imprevisibilidades implícitas na evolução de qual-
quer tipo de fisionomia. No entando, a divulgação furtuita e consequente de alguns retratos valida 
o seu enquadramento no âmbito da investigação criminal. Principalmente quando esta depende da 
actualização e reconhecimento de um indivíduo foragido – “the production of a fugitive update is often 
the spark of new life that creates enough interest in a “cold case” to successfully result in a capture”.124  

124  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 280

FIGURA 128

Karen Taylor, 

fotografia do fugitivo Joseph Michael Maloney (esquerda) 

e respetivos retratos de progressão etária retrato de

progressão etária.
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5. 

RETRATOS POSTMORTEM 

One of the most unpleasant and complicated tasks for law enforcement personnel is dealing 
with deceased bodies for whom no immediate means of identification can be found. 

Karen Taylor, 2001, p. 303

Inseridos na vertente do desenho forense que abarca a identificação facial, os retratos postmortem 
incidem na criação de uma imagem focada na fisionomia de um corpo encontrado pelos órgãos de 
polícia criminal. É com base na observação direta ou mediante o registo fotográfico de um cadáver 
que o perito procura retratar o seu rosto. Dependendo das condições que viabilizam e justificam 
a sua presença, o objetivo primordial destas representações centra-se no reconhecimento de um 
indivíduo por intermédio do desenho manual ou de uma imagem processada digitalmente. É muitas 
vezes através da divulgação publica associada a este tipo de figurações que se estabelece uma corres-
pondência entre a imagem e a identidade do sujeito, cuja ligação conduz à comparação entre o corpo 
e os elementos que o permitem identificar – impressões digitais, ADN, radiografias, entre outros 
elementos preponderantes. 

À semelhança da capacidade operativa imputada à conceção dos retratos robot e de progressão etária, o 
desenho do rosto – assente na análise da sua estrutura inanimada, impõe-se como um intermediário 
valioso que poderá facilitar a identificação positiva de um corpo. Assim como o retrato robot não é 
tido como um elemento preponderante na condenação do sujeito procurado, uma vez que será neces-
sário provar a sua intervenção no crime, os retratos postmortem não conseguem identificar per se o 
sujeito retratado. A sua função centra-se na possibilidade de localizar um rosto e agilizar o processo 
de reconhecimento.  

(...) it behooves law enforcement authorities to use visual identification only as an adjunct to 
more substantive evidence such as fingerprints, dental charting, and DNA typing.

Karen Taylor, 2001, p. 303

Aproximando a representação do rosto à fisionomia inânime, esta só é validada na presença de evidên-
cias que permitam provar cientificamente se existe ou não uma correlação entre o retrato e a iden-
tidade do cadáver. Este procedimento é indissociável de qualquer tipo de representação inserida no 
âmbito das ciências forenses. Não obstante se considere a manifesta utilidade dos diferentes meios 
de expressão visual inseridos nesta área, é indispensável criar uma espécie de rebatimento que legitime 
a sua presença e pertinência. Apesar destes obedecerem a regras e metodologias específicas, que 
regulam a sua aplicação às diferentes tipologias, realça-se a vertente interpretativa relacionada com a 
manipulação individual das diferentes formas de representação gráfica. Este fator poderá influenciar 
a eficácia do meio utilizado e revelar a fragilidade da representação, suportada maioritariamente por 
uma rede de semelhanças visuais e não por factos científicos – “resemblance of a body to a postmortem 
drawing is not a means of positively identifying the body”.125

Estabelecida a base que sustenta a criação destes retratos, a sua aplicação manifesta-se em casos de 
homicídio, morte natural ou suicídio, assim como em qualquer outro acidente violento desencadeado 
por ação humana ou catástrofe natural. Na ação destes agentes, os retratos postmortem permitem 
animar o semblante de um indivíduo morto, cuja configuração iminentemente desfigurada ou dete-
riorada permita restituir a morfologia dos seus traços. Antes de se avançar com a execução da repre-
sentação é importante perceber se o modelo viabiliza ou não a criação do retrato, uma vez que este 
depende do estado em que o corpo se encontra, em particular o rosto.

125  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 303
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Geralmente as vítimas resultantes de desastres aéreos e explosões inibem a criação destas imagens 
uma vez que os cadáveres encontrados na sequência destes acidentes se apresentam carbonizados, 
comprometendo desta forma a análise do crânio e dos tecidos moles com vista à reconstrução do rosto. 
Na presença destes casos o desenho é intencionalmente descartado em benefício da identificação odon-
tológica e do ADN. 

A condição em que se encontra o cadáver é determinante para a concretização do desenho, não só porque 
possibilita a intervenção da representação facial, mas também porque define o tipo de abordagem 
adequada a cada caso. Se o perito estiver diante de um corpo encontrado numa fase inicial de decom-
posição, na qual se identificam ainda a presença dos tecidos moles e de alguns traços que permitam 
caracterizar a face, este procurará desenvolver um retrato postmortem. Se o mesmo se restringir à 
estrutura óssea, o procedimento comumente utilizado no auxilio à identificação privilegia a aproximação 
facial na reconstituição a face a partir do crânio. Esta diferenciação procura adequar os conhecimentos 
e as valências da representação às especificidades manifestadas pelas diferentes tipologias do desenho 
forense, no entanto existem outros fatores que poderão influenciar a construção de um retrato post-
-mortem eficaz. 

A fotografia empregue à documentação gráfica de um cadáver está longe de se assemelhar à quali-
dade da imagem revelada nas séries de ficção que procuram desvendar os meandros da investigação 
criminal. Confrontada com esta realidade, Taylor sublinha a dificuldade de se produzir um desenho 
com base numa recolha fotográfica ineficaz face às necessidades do desenho. A distorção e a ausência 
de nitidez associadas à documentação do corpo podem inviabilizar o processo desenhativo, princi-
palmente quando este é inumado e se exclui a possibilidade de se observar diretamente o modelo.126 
Na presença deste problema é necessário avaliar cada caso de forma a compreender se as fotografias 
ou a análise presencial do corpo possibilitam a concretização do desenho sem comprometer o obje-
tivo primordial do retrato – a identificação. 

5.1  IDENTIFICAÇÃO DE VÍTIMAS MORTAIS

Considerando o mundo onde o contacto com o outro se estabelece de forma cada vez mais imediata, 
não só pela utilização massificada dos telemóveis como através das inúmeras plataformas digitais – 
e-mail, facebook, linkdin – a partir das quais se comunicam todo o tipo de informações relacionadas com a 
vida íntima e profissional, é difícil de compreender como é que se consegue perder o rasto de uma iden-
tidade inserida na atual sociedade civil. Mais preocupante ainda é pensar que essa mesma identidade 
poderá ser entregue à morgue sem qualquer tipo de identificação e ficar à mercê de uma investigação 
que se debate, em alguns casos, com as limitações intrínsecas aos sistemas de identificação disponibi-
lizados pelos órgãos de polícia criminal.

Apesar de se legitimar a importância das impressões digitais, ADN e da perícia odontológica – relacio-
nada com o reconhecimento dos dentes, nem sempre se consegue identificar um cadáver a partir destes 
meios. Este entrave deve-se em parte à constituição da base de dados utilizada pela PJ que apenas regista 
os datilogramas pertencentes a indivíduos já cadastrados. Perante este critério que visa resguardar 
a identidade de qualquer cidadão alheio ao contexto judiciário, exclui-se uma franja substancial 
de possibilidades. Paralelamente ao funcionamento limitado desta plataforma, a extração do ADN 
também carece de um termo de comparação que possibilite a identificação positiva de um perfil 
genético. O mesmo se aplica à análise dos maxilares e de qualquer outro componente orgânico ou 
material – roupa, tatuagens e acessórios que permitam identificar o cadáver. 

126  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 305



MARINA VALE DE GUEDES PARTE II

Em Portugal o número de corpos entregues ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 
registou a presença de 57 cadáveres que não foram reclamados em 2014. A maioria foi identificada, 
permanecendo apenas 17 por identificar apesar dos esforços levados a cabo por médicos legistas e elementos 
da polícia. Deste núcleo não foi possível apurar o género de 5 cadáveres, dado o estado avançado de 
decomposição do corpo, contudo o número de remanescentes poderá revelar as dificuldades associadas 
à investigação destes casos.127

Apesar das técnicas de identificação serem cada vez mais sofisticadas há situações que não se podem 
contornar. Na impossibilidade de se estabelecer uma comparação entre uma impressão digital ou uma 
amostra de ADN presente na base de dados, procuram-se outros elementos que consigam conduzir ao 
reconhecimento do corpo. Entre os elementos que podem auxiliar o processo de identificação do indi-
víduo salientam-se algumas peças de joalharia, entre as quais se destacam as alianças de casamento 
que permitem muitas vezes identificar um nome ou até mesmo uma data, os objetos pessoais e as 
marcas distintivas encontradas no corpo – cicatrizes, sinais e tatuagens. Não obstante se reconheça a 
importância ligada a este tipo de particularidades, compreende-se que a ausência destas caracterís-
ticas representa um entrave na identificação do sujeito.

João Pinheiro, vice-presidente do instituto, evidencía o contraste existente entre a evolução das tecno-
logias utilizadas e a realidade vivida atualmente, referindo que há “armas” com as quais já não se pode 
contar – “as etiquetas da roupa que, no passado, podiam ser tão úteis, ao indicar o nome de um alfaiate, por exemplo, 
pista eventualmente preciosa; hoje limitam-se a mostrar como quase tudo o que vestimos é “made in China”.128 

Lisa Bailey identifica o mesmo problema enquadrado no contexto americano. Anualmente são encon-
trados 1000 corpos que ficam por identificar devido ao registo insuficiente de impressões digitais e 
amostras de ADN presente nas bases de dados utilizadas pelo FBI – Integrated Automated Fingerprint 
Identification System e National Missing Persons DNA Database.129 Para além destes meios existe ainda a 
possibilidade de se comparar o registo dentário pertencente a uma pessoa dada como desaparecida com 
a dentição encontrada num ou vários cadáveres. Este procedimento, aparentemente simples, apenas 
se torna viável quando se encontra uma amostra suficiente de dentes que permitam atestar uma iden-
tificação positiva e consistente, o que não acontece vulgarmente. A maioria dos corpos encontrados 
já em fase de esqueletização tendem a desintegrar-se, contribuindo desta forma para a dispersão e o 
desaparecimento dos seus componentes. 

People tend to think of skeletons as being complete and intact. But, of course, bones are held 
in place by cartilage. When that has deteriorated and the skeleton is disarticulated (in pieces) 
the parts can go anywhere. And do. The mandible can separate and roll down a hill or be 
carried by rodents. The teeth in your maxilla aren’t exempt from this; they can come loose and 
fall out, be carried off by animals or washed away by a heavy rainstorm.   

Lisa Bailey, 2014, p. 76

Aliado à exposição do corpo em processo natural de decomposição, reconhecem-se ainda outros 
fatores que contribuem para a alienação da identidade. A intervenção premeditada de um indivíduo 
que pretende ocultar as características físicas associadas à identificação de um corpo, pode envolver 
a destruição dos crânios, desintegração dos dentes e à subtração ou aniquilação das mãos. Este tipo 
de operação inviabiliza os esforços levados a cabo pela equipa destacada para investigação do caso e 
contribui para o aumento das estatísticas relacionadas com o número de cadáveres não identificados 

127  Sanches, Andreia – Uns com nome, outros nem isso: 57 mortos ficaram por reclamar [Em linha]. 2014. [Consult. 1 Nov. 

2016]. Disponível em WWW: http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conteúdos/GRP/Revista%20

Imprensa/17-12-2014.pdf

128  Sanches, Andreia – Op. Cit. 

129  Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 74
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nos Estados Unidos. Estimado em aproximadamente 40.000 corpos, assinalados ao longo de quarenta 
anos, o número vai aumentando à medida que se registam novos casos por solucionar.130

Alguns destes corpos são vítimas de homicídio e escondem a identidade do seu agressor, outros pertencem 
a pessoas desaparecidas. A dificuldade de se identificarem estes cadáveres acresce quando se verifica 
o desfasamento existente entre a comunicação de um desaparecimento à polícia e o registo do seu corpo 
no instituto de medicina legal. Frequentemente a informação resultante destas ações não coincide 
no mesmo espaço temporal. Se um indivíduo desaparece e a sua ausência é detetada e reportada não 
significa que este será dado à partida como morto. O momento que precede esta participação resulta na 
investigação do caso que irá desencadear todo o processo de apuramento das causas subjacentes ao seu 
desaparecimento e consequentemente à procura do indivíduo. Enquanto se processam e analisam vários 
casos de pessoas desaparecidas, registam-se ao mesmo tempo os cadáveres que dão entrada na morgue 
e que ficarão a aguardar pelo momento em que são reconhecidos ou identificados. À medida que estas 
atividades se processam em paralelo compreende-se que existe um foço divergente entre os corpos que 
se encontram na morgue, cujo desaparecimento ainda não foi detetado ou denunciado, e a identidade 
daqueles que desapareceram e ainda não foram localizados. 

Para além desta discrepância operacional poderá existir ainda uma desconexão entre a informação que 
caracteriza o indivíduo desaparecido e aquela que identifica o corpo encontrado. Enquanto a primeira 
se remete para a figura de alguém cuja imagem ficou suspensa no determinado período de tempo, a 
segunda poderá representar uma versão do indivíduo marcado pelas transformações que se foram 
impondo pela passagem do tempo – tatuagens, cicatrizes, alteração da cor do cabelo, perda de dentes.

So, a twenty-year-old that went missing in 1980 might actually be the decomposed remains 
of a fifty-year-old that were found in 2010.

Lisa Bailey, 2014, p. 79

O reconhecimento destes fatores poderá comprometer a proficiência das técnicas utilizadas na identi-
ficação de um cadáver, contudo alguns peritos em arte forense acreditam que a utilização do desenho 
poderá ser uma mais valia perante a impotência operativa associada a alguns casos. Na impossibili-
dade de se encaminhar todo o processo com base na metodologia que privilegia a correspondência das 
impressões digitais, ADN, dentição e a troca de informação recolhida pela polícia, o desenho permite 
restituir a fisionomia do cadáver com vista ao apuramento da sua identidade. 

Contrariamente à lógica que fomenta a criação dos retratos de progressão etária, os retratos post-
mortem procuram resgatar a imagem do rosto que antecede a caracterização a que este foi sujeito após 
a morte. Muitas vezes coberto de hematomas ou então desfigurado em função do seu estágio de 
decomposição, o desenho procura recuperar a morfologia da face e através deste exercício despoletar 
o apuramento da identidade. 

5.1.1  ANÁLISE E OBSERVAÇÃO DO CORPO

Estabelecido na base que sustenta a conceção dos retratos postmortem, o conhecimento intrínseco à 
patologia forense torna-se preponderante na avaliação prévia do corpo antes de se proceder ao desenho 
do seu semblante. Introduz-se deste modo uma breve contextualização relativa à terminologia e aos 
processos biológicos que caracterizam a decomposição do corpo após a morte. Esta análise permitirá 
identificar inicialmente as transformações detetadas no cadáver, compreendendo deste modo os 
diferentes estágios da sua deterioração, para num segundo momento se inverter a trajetória e descodi-
ficar a reconstrução do rosto.  

130   Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 77
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Contextualizada no estudo desta tipologia, a patologia forense define-se como uma disciplina que 
procura aplicar os princípios e o conhecimento da medicina à esfera judicial. O seu objetivo primordial 
incide na apreciação do cadáver com vista ao apuramento de três premissas: determinação da causa, 
circunstâncias e mecanismos que conduziram à sua morte. Focando em primeiro lugar a noção de 
causalidade, compreende-se que esta resulta na presença de um ferimento ou doença, cuja interação 
com o corpo desencadeia um distúrbio fisiológico e resulta na morte de um indivíduo. Por seu turno 
a avaliação circunstancial refere-se ao enquadramento que despoletou a causa da morte. Dividida em 
duas possibilidades: morte natural ou provocada por diferentes ações – homicídio, suicídio, acidente 
e indeterminada, esta centra-se ainda na avaliação dos seus mecanismos. Estes estão geralmente 
relacionados com as reações fisiológicas e as alterações bioquímicas infligidas ao corpo e que desenca-
deiam a falência do organismo – hemorragias, septicemia, paragem cardíaca. 

An individual can die of massive haemorrhage (the mechanism of death) due to gunshot 
wound to the heart (the cause of death), with the manner of death being homicide (somebody 
shot the individual), suicide (they shot themselves), accident (the weapon fell and discharged), 
or undetermined (one is not sure what occurred).   

Vicent J. Dimaio e Dominick Dimaio, 2001, p. 4

No contacto com os princípios que definem a análise do corpo após a morte, introduz-se ainda a obser-
vação dos seus estágios de decomposição, salientando a sua influencia na alteração do rosto. Associados à 
investigação de casos civis ou criminais, o seu estudo prende-se com a necessidade de determinar a data/
hora da morte – time of death, a partir do exame do corpo vinculado a várias etapas de deterioração, entre 
as quais: pallor mortis, algor mortis, livor mortis, rigor mortis, putrefação e esqueletização. 

Seguindo a ordem enunciada,131 o primeiro sinal que anuncia a morte de um ser humano surge na 
ausência de ritmo cardíaco. A partir do momento em que o coração pára e deixa de bombardear sangue 
para o sistema cardiovascular, o corpo atinge em poucos minutos um estado de lividez – pallor mortis 
(do latim pallor – pálido), responsável pela descoloração da pele. Como consequência da interrupção da 
circulação do sangue no organismo, os processos metabólicos responsáveis por regular a temperatura 
corporal através das células hemáticas sessam a sua função e contribuem para o arrefecimento do 
corpo – algor mortis (do latim algor - frio). Durante este período a temperatura do cadáver vai diminuindo 
até se equiparar às condições atmosféricas do local onde se encontra. Existem vários fatores que 
contribuem para acelerar ou retardar este processo, entre os quais: a temperatura e as características 
do meio que o acolhe – se o corpo estiver depositado num terreno seco e quente demorará mais tempo 
a arrefecer em relação a um ambiente frio e húmido – a composição da roupa que traz vestida, o índice 
de massa gorda e até a temperatura registada no corpo na altura da morte – um organismo febril 
contrasta com um em estado de hipotermia. A presença destas variáveis contribui para dificultar o 
calculo associado à hora em que o corpo pereceu, assim como o estado da sua deterioração.   

A par do arrefecimento progressivo, o sangue inativo é conduzido pela ação da gravidade em direção 
ao plano inferior do corpo e de acordo com a sua posição em relação ao solo. Num sujeito posicionado 
horizontalmente de barriga para cima, os livores cadavéricos concentram-se nas zonas opostas, adqui-
rindo uma tonalidade descolorada no contacto com a superfície e avermelhada como consequência da 
acumulação do sangue.132

Na figura 129 apresentam-se dois exemplos que procuram ilustrar este processo/estágio através de 
situações distintas. A primeira corresponde à imagem de um tronco cujo contacto do dorso com o solo 

131  Segundo Taylor, a sequência apresentada realça a cronologia que conduz à degenerescência do corpo realçando o facto das 

primeiras ações – algor mortis, livor mortis, rigor mortis, implicarem processo independentes, mas que poderão desencadear-se em 

simultâneo. - Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 303

132  Dimaio, Vincent; Dimaio Dominick – Forensic Pathology. Florida: CRC Press, 2001, p. 21
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FIGURA 129

Concentração dos livores cadavéricos 

nas zonas opostas aquelas que estão 

em contacto com uma superfície.  
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gerou a ausência de coloração no tórax e no abdómen, permitindo a concentração do sangue junto ao 
suporte do corpo. A segunda corresponde à situação inversa, na qual a compressão do rosto em relação 
à superfície impediu a deslocação do sangue em direção à testa, nariz, boca e queixo.  

O aparecimento do livor mortis (do latim livor – lívido) evidencia-se num espaço de 30 minutos até 2 
horas após a morte, podendo variar consoante o cadáver e a causa associada ao acidente. A deslocação 
total do sangue poderá completar-se ao final de 8-12 horas – “at about this time, it is said to become fixed”133, 
contudo o seu posicionamento é passível de se alterar antes deste se fixar se o corpo for movimentado. 

Entre 2 a 4 horas, a flacidez associada ao corpo inanimado sofre um conjunto de alterações bioquí-
micas nos músculos que conduzem ao endurecimento do cadáver.134 A rigidez instalada no corpo – rigor 
mortis (do latim rigor – rígido), alastra-se em primeiro lugar aos músculos de menor dimensão, como 
por exemplo na zona que acomoda a mandibula, até se estender progressivamente ao resto da muscu-
latura. Como consequência deste efeito inibe-se a manipulação do corpo que permanece hirto durante 
um período de 36 horas até retomar um estado de flacidez e maleabilidade. A progressão e durabilidade 
do rigor mortis depende uma vez mais da temperatura que poderá acelerar ou até mesmo anular esta 
etapa em contacto com uma atmosfera quente e retardar o seu efeito em relação ao frio.  

O clima é um fator preponderante durante a deterioração do cadáver. Este é muitas vezes o elemento 
chave que define qual o tipo de abordagem indicada para se executar a representação do rosto que se 
procura identificar. Taylor salienta a importância desta variável na aplicação do desenho realizado a 
partir da observação do cadáver em processo de degeneração ou com base na análise do seu crânio. Nos 
casos em que o corpo está exposto a altas temperaturas a probabilidade deste se tornar irreconhecível 
ao fim de três dias, impossibilitando deste modo a concretização de um desenho postmortem, conduz 
ao desenvolvimento de uma aproximação facial com base na conformação da estrutura craniana. 
Contrariamente, o contacto com um ambiente regulado por temperaturas negativas permite a conser-
vação do corpo e consequentemente a visualização do rosto intact. 

I use a case from Canada in which a woman was murderer ad lay in the snow for many 
months, yet her face in intact enough that she can be accurately drawn from photographs. 

Karen Taylor, 2001, p. 307

Motivado pelas condições atmosféricas e pela ação das bactérias, o corpo entra em putrefação135 
e começa gradualmente a desintegrar-se. Um dos primeiros sinais que assinala a presença deste 
estágio revela-se no descolamento da epiderme que se destaca do cadáver e revela a estrutura que 
lhe está subjacente. Notam-se ainda algumas alterações no rosto que antecedem este processo: o 
inchaço que conduz à deformação de alguns caracteres136, a coloração da pele cuja palidez adquire 
um tom esverdeado e posteriormente negro e o derramamento de fluidos através dos orifícios locali-
zados no nariz e na boca.  

133  Dimaio, Vincent; Dimaio Dominick – Op. Cit., p. 23

134  Idem – p. 26 

135  Segundo Vincent e Dominick Dimaio, o termo decomposição define-se como um estágio post-mortem que envolve a ação de 

dois processos: a autólise e a putrefação, contudo este poderá ser equiparado à noção de apodrecimento do corpo – “when we talk 

about decomposition, we usually mean putrefaction.” - Dimaio, Vincent; Dimaio Dominick – Op. Cit., p. 30

136  Este factor poderá incorrer numa interpretação precipitada relativamente à compleição física do indivíduo. O aumento do 

rosto causado pelo seu inchaço não significa necessariamente que este corresponde a um indivíduo com excesso de peso. A análise 

deste fenómeno deverá ser considerada de forma a aproximar a quantidade de gordura localizada na face em relação à aparência 

do sujeito em vida – “I have found it helpful to find either mug shots or a living person of similar height and weight for reference.” - Taylor, 

Karen T. – Op. Cit., p. 310
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Aliado às transformações faciais, o corpo começa a apodrecer e como consequência desse efeito liberta 
um conjunto de gases, cujo odor atrai o olfato de alguns insetos. Concentrados em torno do cadáver, 
estes depositam os seus ovos que se transformam em larvas e devoram os tecidos moles até à sua 
destruição total. Excecionalmente, e e se o corpo estiver inserido em ambientes propícios ao um tipo 
de clima quente e seco, este estágio poderá ser substituído pela mumificação. Este enquadramento 
propicia a desidratação do corpo e a conservação da sua estrutura. Na ausência desta exceção, o corpo 
visivelmente deteriorado acaba por revelar a sua estrutura óssea, introduzindo deste modo o período 
de esqueletização. A desintegração da pele, dos tecidos moles e dos órgãos sujeitos ao processo de lique-
fação expõe o esqueleto que, como foi anteriormente mencionado, poderá desarticular-se por ação do 
meio em que se insere. Nesta fase a análise dos ossos com vista à identificação do indivíduo através do 
desenho poderá ser contemplada no exercício da aproximação facial. 

Os estágios elencados ao longo desta análise focam a decomposição do corpo, no entanto existem 
algumas características a considerar na alteração do rosto. Observado na morgue ou através de foto-
grafias, a identificação do cadáver poderá ser difícil mesmo quando este é recolhido e resguardado 
momentos após o episódio que o vitimou – it is a common occurance in mortuary viewig rooms for a close 
relative to have doubts, or even to deny or mistakenly agree to, the identity of the deaceased person.137 Apesar da 
componente emocional influenciar todo o processo, as transformações materializadas na face contri-
buem para a sua distorção. A flacidez muscular, o aspeto edemático (criado pela acumulação de líquido 
que conduz ao inchaço), a palidez e eventuais contusões e ferimentos, dificultam o reconhecimento 
do sujeito. Principalmente quando estamos habituados a reconhecer o rosto do nossos semelhantes 
através de um processo dinâmico, no qual a expressão, o contacto com o olhar e o movimento desem-
penham uma função essencial para a identificação. 

No contacto com esta realidade, os peritos em desenho forense procuram reanimar o rosto estabele-
cendo uma correspondência entre as alterações morfológicas registadas e a sua formulação original. 
Sem contemplar o caracter individual de casos em que a distorção da face detém uma relação direta 
com o acidente, analisam-se as principais alterações que promovem o distanciamento entre o cadáver e 
a imagem vívida do sujeito. Para além das interferências supracitadas, a metamorfose de alguns carac-
teres revela a importância e a necessidade de se interpretarem estes fenómenos antes de se analisar a 
componente gráfica. Dentro deste expecto salienta-se a alteração do olhar que ao perder a vivacidade 
altera a aparência da córnea – transformada numa pelicula translucida. Num espaço de dois dias a 
parte frontal do globo ocular colapsa e a coloração da íris deteriora-se e apresenta um tom acastanhado. 
Este processo, comummente conhecido por tache noire, fragiliza o reconhecimento do indivíduo através 
da cor dos olhos e poderá revelar-se num problema durante a concretização do retrato postmortem.

Ainda relacionado com a configuração do órgão responsável pela visão, a análise da pálpebra é prepon-
derante para a reativação da expressividade característica do olhar. Partindo da observação de vários 
cadáveres, Taylor considerou que o posicionamento do canto exterior da cavidade ocular tende a elevar-
se, deformando a linha da pálpebra e consequentemente o contorno do olho. Este fenómeno poderá 
relacionar-se com as transformações associadas ao rigor mortis que implicam a contração dos músculos 
eventualmente estendida à zona das pálpebras.138 A figura 130 evidencia o impacto que esta alteração 
poderá ter na formulação do desenho. Apesar da representação ter revelado a sua utilidade na iden-
tificação do cadáver, as diferenças partilhadas entre o desenho e a fotografia da vítima assinalam a 
disparidade entre o contorno natural dos olhos e o contorno que foi delineado com base na observação 
da fotografia que documentou o rosto do cadáver.  

137  Saukko, Pekka; Knight, Bernard – Knight’s Forensic Pathology. Nova Iorque: Arnold, 2004.

138  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 311
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Se a análise da forma é essencial para o desenvolvimento do desenho, a coloração da pele e do cabelo 
não deve ser descorada. A despigmentação deste órgão e a intervenção dos livores, poderá dificultar 
a identificação de algumas etnias, principalmente aquelas que se poderão facilmente confundir no 
ligeiro aumento da melanina – in undamaged, unputrefied bodies, the major ethnic differences in skin pigmen-
tation are obvious, though the slight melanin increase of the misnamed “yellow” races of Asia may be impossible 
to differentiate from Mediterranean or Middle eastern races.139 Apesar desta característica não invalidar a 
criação do retrato, centrado maioritariamente na reanimação dos caracteres, o reconhecimento do 
tom de pele poderá ser um indicador importante para a identificação do indivíduo através do desenho.

Em oposição à degradação da epiderme, o cabelo mantém durante três meses a sua coloração, sofrendo 
apenas a influência de algumas impurezas próprias do local onde o cadáver foi encontrado. Ultrapassado 
este período, adquire uma cor avermelhada que pode ser restaurada por um especialista até se apurar 
o seu tom original.140 Relativamente à estrutura, este varia consoante a etnia, sendo que as células 
encontradas na sua raiz permitem identificar o ADN da vítima. 

Associado às transformações manifestadas na fisionomia, destaca-se ainda o posicionamento do 
corpo, geralmente examinado e fotografado na horizontal, adulterando deste modo a distribuição da 
gordura no rosto. Observado nesta posição, a flacidez e a disposição dos tecidos moles pende sobre 
o crânio e deturpa a sua constituição natural, geralmente compreendida na vertical. Esta particu-
laridade, contribui ainda para o recuo da mandibula que modifica o contorno do queixo. Como se 
pode notar na figura 131, existe uma diferença clara entre a fotografia que captou o rosto do cadáver 
deitado em relação ao desenho que procura compensar as deformidades assinaladas pela ação da 
gravidade. A configuração dos olhos semicerrados, a boca entreaberta (que compreende o pendor 
da mandibula) e acumulação de pele na zona do pescoço são reposicionados no desenho de forma a 
restituir a identidade do rosto.   

139  Saukko, Pekka; Knight, Bernard – Op. Cit., p. 99

140  Idem, ibidem 

FIGURA 130

Karen Taylor, 

fotografia tirada no local do crime (esquerda), retrato de 

progressão etária e fotografia da vítima.

FIGURA 131

Karen Taylor, 

fotografia tirada no local do crime (esquerda) e retrato de 

progressão etária.
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5.1.2  DESENHO E RECONHECIMENTO DO ROSTO

 OS RETRATOS DE SHUICHI ABE 

A conceção de um desenho postmortem parte da análise da informação reunida sobre a vítima. Idealmente, 
o perito terá acesso ao arquivo referente à autópsia do cadáver e poderá trocar impressões com o patologista 
ou qualquer outro especialista envolvido no exame. Apesar desta interação existir no contacto com alguns 
casos, a realidade nem sempre se coaduna com este cenário. Principalmente quando é necessário retratar o 
rosto de um indivíduo sepultado ou cremado, cujo registo do seu corpo é insuficiente face às exigências da 
representação. A ausência de qualidade associada às imagens arquivadas pode comprometer a avaliação do 
rosto e consequentemente a realização do desenho. 

Atualmente, o rosto dos cadáveres não identificados é fotografado de frente e de perfil considerando a 
relação com um testemunho métrico. Esta medida permite salvaguardar a sua aparência na eminente 
necessidade de se sepultar um corpo que não foi reclamado dentro de qualquer unidade ligada ao exer-
cício da medicina legal. Considerado essencial durante o processo de observação documentação do corpo, 
este procedimento poderá desconsiderado pelas diferentes instituições e órgãos que regulam a segurança 
publica. Se existem países que cumprem estas normas, outros limitam--se a fotografar o rosto do cadáver 
considerando uma abordagem bastante rudimentar. A figura 132 espelha essa realidade quando se observa 
a imagem de um rosto fotografado no local do crime sem contemplar qualquer tipo de atenção relativa-
mente ao seu registo. O posicionamento da câmara em relação à vítima, a respetiva iluminação da fácies 
(cujo contraste luz/sombra deturpa a leitura da fisionomia) e a ausência de registos consentâneos com o 
perfil em causa podem dificultar o trabalho do perito. 

Muito embora se considere que o aparecimento 
destas imagens se deve em parte à ação inexpe-
riente de alguns membros da polícia alheios aos 
procedimentos que definem o exercício da foto-
grafia forense, a celeridade exigida no momento 
em que se procede à documentação fotográfica 
do corpo – idealmente transportado com alguma 
urgência para o instituto de medicina legal – poderá 
interferir durante o processo de captação das 
imagens. A análise do cadáver, essencial ao desen-
volvimento da investigação, sobrepõe-se em alguns 
casos à recolha fotográfica eficaz do local do crime e 
do corpo. Apesar desta nem sempre revelar a quali-
dade necessária, salvaguarda-se a sua importância 
no registo de alguns detalhes importantes como por 
exemplo o tipo de penteado utilizado pela vítima e 
que se irá perder a partir do momento em que o 
corpo é lavado para ser depois cuidadosamente 
analisado – once at the morgue, the body is washed, 
the hair becomes wet, and the style is lost.141 

É ainda necessário identificar a diferença entre os traços antemortem e postmortem, sendo que alguns deta-
lhes poderão ser facilmente baralhados. A fotografia contribui, em parte, para gerar equívocos quando 
retém a imagem do corpo, a partir da qual se pode confundir um sinal ou qualquer outro tipo de caracte-
rística individualizante com um efeito natural da deterioração do corpo – in photographs, insect bites may be 
difficult to distinguish from small moles.142 

141  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 317

142  Saukko, Pekka; Knight, Bernard – Op. Cit., p. 99 

FIGURA 132

Karen Taylor, 

fotografia tirada no local do crime e retrato de progressão 

etária.
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De encontro a estas adversidades, outras poderão surgir no momento em que se fotografa o cadáver 
depositado numa mesa de dissecação. Este procedimento prevê algumas normas especificas que definem 
não só a altura em que o corpo deverá ser fotografado, mas também a adequação da câmara e da lente 
utilizada para o efeito. Neste sentido, a fotografia deverá ser realizada após a fase de rigor mortis se 
manifestar, evitando desta forma a rigidez cadavérica e a consequente deformação dos tecidos moles. 
Outros cuidados deverão ser considerados, nomeadamente a definição do ângulo a partir do qual se 
regista a imagem do rosto e a afinação de eventuais problemas técnicos relacionados com uma mani-
pulação deficiente do dispositivo que processa a fotografia. A figura 133 personifica algumas dessas 
falhas quando revela uma imagem distorcida do rosto. Captada a partir de um ângulo que ignora o 
posicionamento paralelo assente entre a lente e o objeto, a fisionomia adquire uma configuração que se 
distancia da realidade. A sobre-exposição da lente fotossensível aumenta essa distorção quando produz 
um clarão no rosto que anula o desenho dos diferentes caracteres. O mesmo efeito poderá notar-se 
quando um flash dispara quase em cima do objeto e envolve toda a superfície numa luz incandescente, 
na qual se desvanecem as formas. 

Considerando ainda a importância do ângulo que orienta o posicionamento do rosto enquadrado na 
fotografia, este poderá ser corrigido através do exercício do desenho. Karen Taylor evidencía alguns 
exemplos que implicam um trabalho de interpretação por parte do perito, centrado na análise das 
imagens que sustentam a representação. O retrato da figura 134 foi realizado com base na fotografia 
que o antecede, onde se pode observar uma perspetiva oblíqua da face. Não obstante se considere que 
este ponto de vista poderá ser replicado na concretização do retrato, Taylor optou por representar o 
rosto de frente, mostrando a cicatriz localizada na sobrancelha esquerda. A leitura deste pormenor 

FIGURA 133

Karen Taylor, 

fotografia tirada na morgue (esquerda) 

e retrato de progressão etária.

FIGURA 134

Karen Taylor, 

fotografia tirada no local do crime 

(esquerda), retrato de progressão etária 

e fotografia da vítima.
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diferenciador é realçada em comparação com o sobrolho oposto, sendo que ambos se representam sem 
qualquer tipo de torção. 

A figura 135 manifesta uma situação semelhante, diferindo apenas no tipo de abordagem relativa à 
representação do rosto que se representa neste desenho a três quartos. Enquanto no exemplo anterior 
a artista decide desenhar o rosto de frente, neste retrato Taylor mantém a torção identificada na foto-
grafia. Alguns estudos levados a cabo por psicólogos sobre reconhecimento facial defendem que este 
tipo de vista facilita a compreensão do rosto e da sua estrutura, revelando quer na fotografia quer no 
desenho uma noção de profundidade.143 O mesmo não acontece quando se representa um indivíduo de 
frente, cujo o semblante terá de se cingir à reinterpretação dos tecidos moles, geralmente desenhados 
com base numa fotografia que visa o registo frontal de um cadáver deitado e consequentemente defor-
mado devido a este fator. 

Reiterada a importância destes desenhos no reconhecimento de vítimas mortais, salientam-se os 
retratos postmortem realizados pelo inspetor da polícia Shuichi Abe. Com trinta anos de experiência 
partilhada nesta área, o momento mais desafiante da sua carreira surge na altura em que se registou 
o sismo que desencadeou o tsunami no Japão em 2011. Como consequência desta catástrofe morreram 
aproximadamente 20.000 pessoas na região de Tohoku, permanecendo na altura por resgatar perto de 
2650 corpos – alguns desaparecidos no meio do mar, outros sem se conseguir apurar a sua identidade 
apesar dos esforços compreendidos pela polícia.144 

143  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 318

144  Beech, Hannah – Human Art. Time magazine. [Em linha] [s.l.: s.n.].  2013. [Consult. 10 Dez. 2016]. Disponível em WWW: http://

content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2154416,00.html

FIGURA 135

Karen Taylor, 

fotografia tirada na morgue e retrato de progressão.



FIGURA 136

Gabinete de trabalho de Shuichi Abe,

2011



245

Diante deste acontecimento Abe foi destacado para analisar cerca de 200 fotografias pertencentes aos 
cadáveres encontrados e proceder à reconstrução dos seus rostos com o propósito de identificar o maior 
número de vítimas possível.145 Dedidaco a este oficio, os seus desenhos conduziram ao reconhecimento 
de 22 indivíduos por parte de alguns amigos e familiares. Um número reduzido face à quantidade de 
pessoas desaparecidas, mas que revela a dificuldade envolvida durante todo o processo de criação de um 
retrato postmortem – there are lots of people who can draw, but there are very few who can bring life to a corpse.146 

Alheios a uma metodologia pautada por normas científicas, os retratos do inspetor dependem de 
um conhecimento profundo sobre anatomia – destacando o domínio da estrutura subjacente ao rosto, 
intuição e toda a destreza técnica que permite a concretização do desenho. Entre as ferramentas 
utilizadas na criação dos desenhos e um acumular de fotografias que habitam o seu gabinete de 
trabalho, a maioria do tempo é dedicado à análise cuidadosa das fotografias que representam os 
cadáveres ainda por identificar. Mais importante do que avançar com qualquer tipo de registo gráfico 
é observar e perscrutar todos os detalhes percecionados na imagem. Só depois de se proceder ao 
exame da fisionomia é que se inicia o desenho a grafite executado sobre uma folha de papel. 

A estruturação da representação poderá estender-se ao longo de várias horas, acabando por se prolongar 
pela madrugada. Em alguns casos a sua execução tende a ser de certa forma exaustiva, revelando-se 
num momento seguinte ineficaz perante a tarefa a que se compromete – a identificação da vítima. Neste 
ponto Abe regressa à fotografia e procura conjugar a sua intuição com uma nova análise do cadáver. 

Some days he sketches until 2 in the morning, falls asleep and then wakes up and knows 
instinctively that the face he constructed isn’t quite right. Then he goes back to scrutinizing 
the photograph. “I want to return an identity to people who are just numbers,” he says. “They 
deserve to have names, addresses and families.”

Hannah Beech, 2013

O escrutínio da fotografia baseia-se essencialmente no estudo do rosto, contudo existe a possibilidade 
de se incorporar na representação alguns elementos alusivos ao vestuário da vítima. A introdução 
destes detalhes representa mais um elemento que poderá propiciar o reconhecimento do corpo. 
A representação do rosto inserido num busto que inclui o modelo de uma camisola, um colar ou outro 
tipo de elementos poderá servir para distinguir e caracterizar o indivíduo procurado. 

Através da sequência de imagens apresentada na figura 136, revela-se o enquadramento por detrás dos 
retratos desenvolvidos no gabinete de Abe. Lado a lado as fotografias que documentam o negrume dos 
corpos macerados pelo tempo convivem com as aguarelas que procuram animar os rostos detriorados. 
No meio destas imagens contrastantes vislumbram-se ainda algumas imagens tipificadas de um 
catálogo com fisionomias asiáticas que servirá de auxilio à estruturação da fácies. Ainda neste contexto 
é possível encontrar um álbum de fotografias que poderá estabelecer um ponto de conexão entre os 
cadáveres encontrados e as imagens de eventuais familiares que tenham comunicado à polícia o desa-
parecimento dos seus parentes. 

A reunião destes materiais revela o caracter recolector a partir do qual se monta a trama do desenho. 
Munida das mais variadas fontes de informação, esta constrói-se a partir de um mapa exploratório que 
permite criar ligações entre diferentes elementos – o cadáver, a roupagem que este enverga, os retratos 
correspondentes a pessoas desaparecidas e os indivíduos que denunciaram a sua ausência, a autópsica 

145  Note-se que a maioria destes cadáveres foram encontrados visivelmente deteriorados, não só pela agressão sofrida durante a 

catástrofe, mas também devido ao contacto prolongado com a àgua. Outro factor de destaque debruça-se sobre a impossibilidade 

de identificar estes corpos com base na análise do seu ADN, uma vez que alguns deles foram encontrados após o limite de tempo 

permeável à concretização desse exame. 

146  Beech, Hannah – Op. Cit. 



MARINA VALE DE GUEDES PARTE II

realizada ao corpo e por fim o inventário de fisionomias utilizado em auxílio da estruturação do desenho. 
Será através deste encadeamento, propício ao confronto e ao escrutínio das diferentes variáveis, que 
Abe procura restituir a identidade correspondente a um número numa tabela. Como resultado desta 
interação constante produz-se o retrato que será futuramente divulgado através dos meios de comuni-
cação social e idealmente reconhecido por algum observador. 

Yuriko Onodera conseguiu escapar à invasão da onda que inundou a fábrica onde trabalhou durante anos 
em Kesennuma. Inevitavelmente os seus 11 colegas – inclusive o patrão Akira Yoshida, a respetiva mãe e 
o irmão – desapareceram na sequência deste indente. Como sobrevivente, Onodera procurou identificar 
os corpos reconhecendo na morgue a mãe de Yoshida, através do anel que esta usava diariamente, uma 
vez que as suas feições se tinham desvanecido no contacto com o tsunami.147 Apesar dos seus esforços, 
ficaram por identificar 3 vítimas, entre as quais o rosto de Yoshida. Posteriormente, e já sem grande 
expectativa de encerrar este caso, Onodera reconhece num jornal local dois dos aproximadamente 90 
retratos realizados por Abe que viriam a identificar o rosto do seu patrão e de um colega desaparecido.  

Muito embora se consiga facilmente prever o desfecho das vítimas colhidas durante o tsunami, onde a 
possibilidade de se encontrarem sobreviventes após vários dias de buscas é considerada diminuta, os 
desenhos de Abe procuram trazer algum conforto aos seus familiares. Em contrapartida possibilitam 
ainda cercear o núcleo de pessoas desaparecidas, identificando o maior número de pessoas possível. 

5.1.3  O ROSTO EXTRAÍDO DO ADN 

Isolado e reconhecido pela primeira vez em 1869 por Friedrich Miescher148, o ácido desoxirribonu-
cleico – comumente designado por ADN, consiste num composto orgânico cujas moléculas regulam o 
desenvolvimento, o funcionamento e a reprodução de cada ser vivo. Porém, a sua constituição repre-
senta mais do que um complexo molecular responsável pela manutenção do organismo, este encerra 
também a função da hereditariedade através da qual se partilham um conjunto de informações 
genéticas (cor dos olhos, pele, cabelo) entre gerações. 

Com base nesta funcionalidade e nos estudos levados a cabo por Alec Jeffreys e Edwin Southern 
relativamente à estrutura deste composto, a investigação criminal abraçou no final dos anos 80 as 
suas potencialidades e inaugurou uma nova técnica de identificação humana. Partindo da recolha 
do ADN, presente numa diversidade de materiais orgânicos (sangue, esperma, tecidos, saliva, ossos) 
in vivo ou postmortem149, é possível definir um perfil ou código genético que conduz ao reconheci-
mento de um sujeito. 

Na análise realizada pelos dois cientistas demonstra-se que a constituição do ácido desoxirribonucleico 
pressupõe uma variedade infinita de combinações, entre as quais se destaca a singularidade que lhe 
é característica – cada genoma humano é único e irrepetível, sendo possível individualiza-lo através do respetivo 
código.150 Esta particularidade viabiliza a utilização deste elemento no contexto da identificação, conso-
lidando o seu grau de proximidade com a análise das impressões lofoscópicas. Embora distintas em 
termos de abordagem técnica e científica, ambas partilham o principio da individualidade, assente na 
máxima de que não existem duas entidades iguais no universo. 

O reconhecimento desta premissa veio impulsionar a criação de um software que procura gerar a 
imagem de um rosto a partir de uma amostra de ADN. Desenvolvido pela Parabon Nanolabs Inc., o Snapshot 

147  Beech, Hannah – Op. Cit. 

148  Braz, José – Op. Cit., p. 57

149  Idem, ibidem

150  Idem, p. 58
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consiste num programa que permite analisar os genes de um indivíduo com vista à determinação 
física da sua aparência. Dividido em cinco categorias: fenotipagem do ADN (DNA phenotyping), deter-
minação da ascendência (ancestry determination), inferência do grau de parentesco (kinship inference), arte 
forense ( forensic art enhancement) e reconstrução facial ( facial reconstruction), esta ferramenta 
procura auxiliar a investigação criminal na descodificação do rosto por detrás de um perfil genético, 
reduzindo através das imagens que produz o núcleo de suspeitos envolvidos num crime e contribuindo 
para a identificação de cadáveres.  

Centrando a análise subjacente ao processo que envolve a fenotipagem do ADN, uma vez que é através 
desta que se poderá definir visualmente uma aproximação ao rosto de um indivíduo, compreende-se 
que o seu estudo se insere na área da genética forense. Uma disciplina em constante evolução cujos 
avanços científicos e tecnológicos têm vindo a contribuir para melhorar as técnicas de identificação 
utilizadas na investigação criminal. Tendo por base o exame de uma amostra biológica, a fenotipagem 
do ADN permite identificar marcadores genéticos codificantes com o intuito de se obter um perfil 
fenotípico relacionado com as características observáveis de um organismo: morfologia, fisiologia, 
propriedades bioquímicas e comportamento. Será através do escrutínio destas particularidades que se 
poderá desenhar o rosto correspondente à identidade genética. 

Não obstante se reconheça o potencial deste procedimento na identificação de sujeitos, em Portugal são 
apenas utilizados marcadores genéticos não condificantes na resolução de casos forenses.151 Dentro de 
um espectro limitado de possibilidades, a sua aplicação é apenas útil quando se estabelece uma relação 
de comparação entre a amostra recolhida e um conjunto de perfis registados na base de dados ou na 
presença de um suspeito que poderá corresponder à impressão genética encontrada. 

Atualmente a utilização de marcadores genéticos não codificantes, em conjunto com outros tipos de 
testes, análises, recolha de pistas, vestígios e testemunhos, corresponde à metodologia standard 
implícita na identificação de sujeitos e consequente resolução dos casos investigados pela polícia, 
porém existem situações onde a escassez de pistas, testemunhas e a falta de correspondência entre 
uma amostra de ADN e a base de dados contribui para se suspender a investigação, dando origem aos 
denominados cold case. Diante deste cenário a fenotipagem constitui uma mais valia na definição das 
características físicas do indivíduo ao qual pertence a amostra. 

Ao analisar o ADN extraído de um vestígio biológico, o snapshot procura ler as suas variantes genéticas 
– os genótipos152, usando esta informação para prever a aparência de um indivíduo desconhecido. Com 
base neste processo de análise e descodificação, o software calcula a morfologia do rosto, determinando 
a constituição dos seus caracteres – cabelo, olhos, nariz e boca de acordo com o seu formato, coloração, 
textura e qualquer outro tipo de particularidade relativa à sua herança genética. Devido à alteração 
de alguns traços determinada por fatores ambientais (entre eles a variação do tom de pele pela ação 
do sol) e não por influência exclusiva do ADN, as previsões apresentadas pelo software contemplam 
o impacto que estas interferências poderão deter na formulação do rosto. Desta forma, os caracteres 
que são maioritariamente influenciados por fatores hereditários – como é o caso da cor dos olhos, são 
definidos com um grau de precisão mais elevado relativamente aos que estão sujeitos a alterações de 

151  Portugal ainda não detém uma legislação que regule o uso da fenotipagem do ADN. O risco de esta colocar em causa um 

conjunto de princípios éticos que promovem a igualdade e a privacidade entre todos os cidadãos pode interferir na implementação 

deste procedimento ao serviço das ciências forenses. Contudo, e apesar do debate que irá aferir os moldes a partir dos quais se 

deverá introduzir esta técnica, o estudo da fenotipagem está em crescente desenvolvimento e permite resolver um conjunto de 

problemas associados à investigação policial. 

152  O genótipo (do grego genos – originar e typos – característica) refere-se à constituição genética de um organismo, mais propria-

mente aos genes provenientes dos ancestrais que caracterizam uma determinada espécie. Influenciado por factores externos, 

como por exemplo a interação com o meio ambiente, expressão dos genes é reconhecida através da análise do fenótipo que deter-

minam suas as características morfológicas, fisiológicas e comportamentais, evidenciadas na cor dos olhos, tom de pele, a textura 

do cabelo, o tipo de sangue ou formato do rosto. 



MARINA VALE DE GUEDES PARTE II

ordem externa contempladas por exemplo no uso de tintas que permitem modificar a cor natural do 
cabelo.  

A figura 137 expõe a utilização prática desta ferramenta através de um esquema que introduz o percurso 
conducente à criação do rosto. Assente na recolha do ADN que se encontra no local do crime, geralmente 
associado a objetos e vestígios biológicos ou no encontro de cadáveres/restos mortais não identificados, 
esta é enviada para um laboratório. Nesta instituição, a amostra é analisada atendendo ao ADN nuclear, 
no qual se destacam as sequências nucleotídicas repetitivas (STR - short teadem repeats) responsáveis 
pela codificação individualizante de um sujeito.153 Uma vez extraído o perfil STR154, estabelece-se uma 
comparação entre este e a base de dados. Caso não se obtenha nenhuma correspondência, a amostra 
é reencaminhada para outro laboratório com vista à extração dos marcadores fenotípicos – SPN (single 
nucleotide polymorphism). Sendo o estudo dos SRT utilizado na identificação individual do sujeito, estes 
tornam-se insuficientes na identificação de determinadas características chave do indivíduo, essenciais 
à construção da sua imagem.

 

153  Regra geral quando se fala em perfil genético ou perfil de ADN relativo a um indivíduo, subentende-se que esta denominação se 

refere ao perfil de STR dos cromossomas X e Y, entre outros. Segundo António Amorim, “determinados perfis genéticos podem ser, por regra, 

individualizantes, isto é, podem ser exclusivos de uma pessoa, identificam uma pessoa, e, outros perfis genéticos podem ser específicos de grupos mais 

alargados de indivíduos. São disso exemplo os perfis genéticos específicos de uma linha paterna (perfil de STR do cromossoma Y), os perfis genéticos 

específicos de uma linha materna (perfil ou haplótipo de DNA mitocondrial). Portanto, estes últimos, não individualizam uma pessoa, mas ‘individua-

lizam’ um grupo de pessoas.”  Amorim, António – Genética Forense. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa. 2015

154  É através da análise dos STRs que se pode comparar o ADN pertencente a um sujeito em relação a uma amostra recolhida. 

FIGURA 137

Diagrama que ilustra a utilização 

prática do snapshot.
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(...) o uso dos STRs pode ser inconclusivo se não houver nenhum suspeito com o qual se possa 
comparar o ADN da amostra ou se não houver correspondência com nenhum perfil da base 
de dados nacional. 

Ana Catarina Santos, 2015

Em comparação com a utilização destes marcadores, o polimorfismo nucleótido único é mais estável, 
detém uma taxa menor de mutação, “sendo de fácil amplificação em sistemas multiplex.7. São estes os respon-
sáveis pela maioria da variabilidade genética interindividual e os estudos GWA desenvolvidos têm como objetivo 
encontrar cada vez mais e melhores SNPs associados a características fenotípicas para uma fenotipagem do ADN 
mais correta e completa”.155  

Uma vez elencado o perfil SNP, este é reencaminhado para a Parabon com o intuito de se produzir um 
modelo estatístico que irá traduzir a informação subjacente aos marcadores fenótipos numa previsão 
de traços fisionómicos observável. Como resultado deste procedimento apresenta-se um relatório que 
revela o rosto associado à amostra de ADN, determinado pela análise dos seguintes parâmetros: colo-
ração do cabelo, olhos e pele, despiste de sinais ou marcas de nascença, formato do rosto, ascendência 
e grau de parentesco estabelecido com algum familiar. Num dos exemplos disponibilizados online pela 
Parabon (figura 138) é possível observar as similitudes trocadas entre o rosto projetado pelo software e 
a fotografia correspondente à pessoa que cedeu a amostra de ADN. Muito embora este tipo de compa-
ração reflita as discrepâncias próprias dos meios a partir dos quais se regista o rosto, salientam-se as 
referências percentuais que refletem o grau de precisão – mais ou menos aproximado – que determina 
a cor da pele, olhos e cabelo representados na imagem. 

Apesar da fenotipagem do ADN se situar numa fase de estudo embrionária no que concerne a 
tradução dos marcadores fenótipos em hipotéticas representações do rosto, a criação destes retratos 
poderá abrir portas para a evolução da representação facial associada ao desenho forense. Para além 
da utilidade prestada no reconhecimento de um cadáver, a sua função poderá estender-se à criação 
de um retrato robot realizado com base num perfil genético. Esta possibilidade levará, a seu tempo, o 
desenho para outros domínios que excedem o âmbito das aptidões técnicas – reguladas actualmente 
pelo uso do lápis sobre um suporte ou do cursor manipulado por intermédio de uma plataforma digital 
– e que se passarão a familiarizar com a realidade matemática dos algoritmos que determinam a 
criação da representação.  

155  Santos, Ana Catarina - A importância dos marcadores fenótipos e genética forense: o sistema irisplex. Coimbra: Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra, 2015. Tese de Mestrado 

FIGURA 138

Simulação de um rosto através de uma 

amostra de ADN.
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6. 

APROXIMAÇÃO FACIAL 

Intimamente ligada a um universo pluridisciplinar, a aproximação facial é o processo que permite 
projetar os caracteres faciais de um indivíduo com base no estudo do seu crânio. Como resultado desta 
ação não se pretende criar um retrato fiel à imagem do indivíduo em vida, mas sim uma aproximação 
à fisionomia suportada e influenciada pela estrutura óssea latente. Nesta alusão sublinha-se a impor-
tância da denominação empregue em detrimento de outras designações comummente utilizadas 
– reconstrução facial, reconstituição ou reprodução – que pressupõe a assimilação de um método 
preciso (isento de erro) e aludem a um processo de montagem da estrutura facial por intermédio dos 
seus componentes separados.156 Contrariando esta ideia de assemblagem alheia à criação de pequenos 
desvios e contratempos na determinação do rosto, compreende-se que este procedimento se traduz na 
criação de uma representação não exata mas aproximada à formulação vital da fácies. 

Inaugurada no séc. XX, o desenvolvimento desta técnica esteve ligada à legitimação das ossadas 
pertencentes a algumas personalidades históricas. Destaca-se neste contexto o método preconizado 
pelo anatomista e antropólogo alemão Hermann Welcker (1822-1897) cuja identificação e autenticação 
das ossadas correspondentes ao filósofo Immanuel Kant compreendia a relação estabelecida entre a 
análise do seu crânio e a máscara mortuária análoga ao molde do seu rosto. A disseminação destes 
sistemas acabou por se estender ao campo da arqueologia e da paleontologia através dos quais se reali-
zaram vários estudos que promulgavam a previsão de rostos pré-históricos relativamente à aparência 
fisionómica dos nossos antepassados.157 O recurso à aproximação facial ainda hoje se mantém ativo em 
determinadas instituições museológicas que procuram reconhecer e difundir a evolução dos rostos que 
protagonizaram a história da humanidade. 

Apesar do interesse conquistado nas diferentes áreas que abarcam o estudo do ser humano, comtem-
plando a relação com o corpo e a sua interposta aparência, a aproximação facial inaugura no princípio 
do séc. XX o vinculo criado com as ciências forenses quando se dedica à identificação de cadá-
veres. No encalço desta ligação, salienta-se uma das primeiras experiências realizadas por MikHail M. 
Gerasimov (1907-1970) baseada na construção de um rosto modelado sobre a estrutura craniana de um 
corpo descoberto em circunstâncias suspeitas. Determinado em auxiliar a equipa de investigação poli-
cial, Gerasimov procede à análise minuciosa do crânio assente num conjunto de regras e correlações 
utilizadas para determinar as seguintes delimitações: “a projeção nasal e a localização das narinas; a localização 
das comissuras dos lábios e espessura dos mesmos; a largura da fissura palpebral e o limite da projeção do globo 
ocular; os ângulos de inclinação e projeção das orelhas”.158 A enunciação destas diretrizes caracterizavam o 
Método Russo de Reconstrução facial que viria a identificar Valentina Kosova e o seu homicida.  

O contacto com a investigação criminal despoletou o aparecimento de novas abordagens que consoli-
daram a aproximação facial como um procedimento auxiliar capaz de despoletar a identificação de um 
sujeito procurado pelos órgãos judiciais. A possibilidade de se resgatar a fisionomia de um cadáver por 
intermédio da análise topográfica do crânio permite socorrer a investigação na devolução de uma iden-
tidade que poderá permanecer para sempre oculta. O reconhecimento deste potencial tem revelado a 
utilidade deste sistema face à resolução de casos arquivados159, contudo questiona-se a suscetibilidade do 
método que oscila entre a habilidade artística do executante e a fragilidade dos processos que calculam 
e preveem a estruturação do rosto, considerando a formulação dos diferentes caracteres e o posiciona-
mento dos tecidos moles. 

156  Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 87

157  Franco, Filipe – Aproximação facial de quatro crânios da coleção osteológica Luís Lopes. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa, 2012. Tese de Mestrado, p. 51

158  Franco, Filipe – Op. Cit., p. 35

159  “Facial approximations are the coldest of all cold cases. By the time a skull gets to us, all other means of identification have been exhausted. Years, or 

even decades, have passed. This is why a facial approximation can literally be the last chance that person has to be identified.” - Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 83
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Em resposta às críticas que apelam à falta de objetividade e rigor das normas adotadas, alguns antropólogos 
têm testado as diretrizes que regem a determinação dos caracteres faciais. Esta revisão permitiu o aperfei-
çoamento e a criação de novas propostas permeáveis à repetibilidade dos sistemas avaliados com o objetivo 
de lhes conferir um caracter mais científico em detrimento de uma visão empírica baseada em cânones 
artísticos.160 Muito embora se note a influência que estas alterações detiveram na evolução histórica da apro-
ximação facial, esta apresenta-se apenas como a melhor previsão possível da fisionomia que se procura repre-
sentar. Com o auxílio da antropologia – focada na classificação, medição e análise das correlações existentes 
entre o semblante e o substrato ósseo – e o recurso ao discurso da anatomia – que explora a organização 
estrutural da face na relação intrincada entre ossos, órgãos, músculos e tecidos – cria-se a base metodológica 
que se consolida no exercício da representação.

Por forma a elencar o processo adjacente à prática desta técnica, enfatiza-se a necessidade de coligar a inter-
venção de profissionais destacados nas diferentes áreas. A parceria estabelecida entre médicos legistas, 
antropólogos, inspectores da polícia e peritos especializados na área da representação gráfica, é essencial à 
concretização furtuita da aproximação facial. Dentro desta cadeia sucessória, o médico legista é o primeiro 
interveniente a estabelecer contacto com o cadáver após ter sido notificado pela Polícia. Dependendo do estado 
em que este se encontra, e na presença particular de restos mortais esqueletizados, o mesmo é encaminhado 
para ser analisado por um antropólogo forense. Será na sua presença que se adequam os conhecimentos da 
antropologia ao exame das ossadas considerando o espectro criminal. No contacto com o esqueleto, ou parte 
dele, afere-se o género, a idade e a afinidade populacional. 

Ultrapassada a fase da identificação preliminar procede-se à inspeção do crânio – cranioscopia – na qual se 
avalia a sua morfologia, particularidades, assimetrias e indícios de doenças ou traumas. Segue-se a craniome-
tria que pressupõe o levantamento métrico das distâncias aferidas entre os diferentes elementos da face e que 
servirá de suporte à formulação da representação. Durante esta análise, o inspetor destacado para acompa-
nhar o caso poderá trocar informações com o antropólogo, e vice-versa, articulando deste modo a informação 
proveniente da investigação com o exame das ossadas. Uma vez criada a matriz analítica que permite indicar 
os valores indispensáveis à projeção do rosto, encaminha-se a informação, e em alguns casos, o crânio para o 
profissional que irá executar a aproximação facial. 

A fase que dá inicio à representação define-se pela escolha da técnica que servirá de mote para edificar o 
semblante. Existem várias alternativas que são exploradas de acordo com as ferramentas e o conhecimento 
dos peritos inseridos nas instituições judiciais que desenvolvem este tipo de trabalho. Nos Estados Unidos 
o procedimento mais comum baseia-se na escultura em argila sobre uma réplica do crânio161. A mais valia 
deste sistema reside na redução dos custos associados à sua produção. Ao contrário da escultura 3D, manipu-
lada através de softwares que pressupõe a utilização de scanners especializados em digitalização de objetos, a 
modelação do rosto dispensa qualquer tipo de recurso tecnológico e implica apenas o investimento na matéria 
prima utilizada para o efeito. 

A par destas técnicas encontra-se ainda a possibilidade de se desenvolver uma aproximação facial recorrendo 
à prática do desenho. Orientado por ferramentas rudimentares ou com o auxílio a plataformas digitais, aquilo 
que o distingue da escultura é apenas o produto final. Ambas as técnicas se regem por um conjunto de normas 
e protocolos pré-estabelecidos que se adaptam ao desenvolvimento de qualquer tipo de representação. 

Generally, it’s up to us to decide which method will be used for the approximation: a 3D sculpture 
or 2D drawing. Since both methods use the same guidelines and protocols, they are generally equal 
in creating an approximation. 

Lisa Bailey, 2014, p. 89

160  Franco, Filipe – Op. Cit., p. 56

161  Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 89
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Alguns peritos defendem que o desenho permite acelerar o processo de formalização do rosto em 
relação à escultura, na medida em que este parte de radiografias ou fotografias existentes do crânio 
e dispensa a criação de uma réplica produzida para o efeito. Por outro lado, a necessidade de se criar 
mais do que uma perspetiva do rosto, facilitando deste modo a sua identificação, pode corresponder 
ao tempo despendido na materialização do suporte craniano.162 Independentemente desta especu-
lação, salvaguarda-se acima de tudo a importância do contacto estabelecido entre o retrato e o domínio 
público. É a partir desta interação que se poderão validar os métodos e as técnicas empreendidas no 
desenvolvimento da representação. 

Antes de se aprofundar a conceção do desenho enquadrado no estudo desta tipologia, introduz-se uma 
breve análise sobre a anatomia craniana. Será a partir do seu escrutínio que se poderão compreender 
as relações estabelecidas entre a matriz osteológica e a sua relação com a projeção do rosto.  

6.1  OBSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DO CRÂNIO 

A diversidade morfológica inerente à constituição singular do rosto resulta da inevitável relação que 
se estabelece com o crânio.  Não existem dois exemplares iguais, nem na presença de gémeos mono-
zigóticos que apesar de partilharem o mesmo ADN detém impressões digitais distintas e desenvolvem 
características físicas individualizantes no contacto diversificado com o meio ambiente. Esta caracte-
rística define a matriz craniana como um elemento diferenciador entre sujeitos. Na ausência de indícios 
capazes de atestar a identidade de um cadáver, é possível desvendar uma fisionomia através da 
aproximação facial. 

Ao analisar a osteologia da cabeça compreende-se que esta se divide em duas partes: o crânio e a 
mandibula. Constituída por vinte e dois ossos no total – oito que compõe a estrutura craniana e catorze 
que sustentam a superfície da face – é notória a influencia que estes detêm na morfologia a partir da 
qual se constitui individualmente cada fisionomia. Para além de se conseguir prever o posicionamento 
dos caracteres faciais com base nas cavidades oculares, nasal e na relação estabelecida entre a maxila e 
a mandibula, é possível identificar alguns sinais que indicam a formulação de alguns componentes. Por 
exemplo, o formato e a orientação da espinha nasal anterior que suporta as cartilagens estruturais do 
nariz determina parte da sua aparência. Como se vê na figura 139, se a extremidade deste osso apontar 
para baixo, a ponta do nariz descai, por outro lado se o mesmo apresentar uma inclinação oposta, a sua 
extremidade arrebita. 

Apesar destes indicadores fornecerem algumas pistas sobre a configuração do nariz, é difícil deter-
minar o seu volume e as respetivas particularidades, considerando as variações do tecido cartilaginoso 
que o compõe. O mesmo problema é extensivo a outros componentes do rosto cuja matriz poderá 
definir o seu posicionamento na face, sem, no entanto, contemplar qualquer tipo de informação sobre 
a disposição dos tecidos moles. 

162  Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 90

FIGURA 139

Lisa Bailey,

demonstração da influência que a orientação

da espinha nasal detém na formulação do 

contorno do nariz
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Anatomists and anthropologists are continually researching the subject, not just with noses 
but all futures of the face. But still, nature will do what it will, and based on the skull alone 
there is no way to predict with absolute certainty what any given feature will look like. 

Lisa Bailey, 2014, p. 89

O reconhecimento destas limitações sublinha a necessidade de o perito desenhador estabelecer um 
contacto sistemático com um conjunto de áreas e conhecimentos que que procurarão colmatar as 
lacunas encontradas durante a construção do rosto. A multiplicidade de conexões trocadas entre a 
prática do desenho e o conhecimento relacionado com o estudo da anatomia, antropologia, odon-
tologia, entre outras disciplinas, encontra-se na análise e preparação do crânio que antecede a 
conceção do desenho. 

Como ponto de partida, o crânio é enviado ao cuidado do perito que irá proceder ao seu exame compa-
rando a informação presente no relatório do médico legista e do antropólogo com o material rececionado.163 
Tratando-se de uma estrutura frágil, a possibilidade desta se desintegrar durante o transporte é consi-
derável, daí a importância de se verificar se os dados que acompanham a documentação correspondem 
ao estado atual da carcaça. Não obstante se considere que este envio pressupõe a constituição total do 
involucro craniano, são vulgarmente encaminhadas porções da cabeça, com ou sem mandibula, visi-
velmente deterioradas face às adversidades do meio em que foram encontradas e em alguns casos com 
marcas de agressões proporcionadas pelo o evento que as originou. Diante destas adversidades existem 
soluções que preveem a reconstituição do crânio, detendo maior ou menor influência na delineação do 
rosto em função da zona em que se inserem. Se a ausência da superfície óssea se localizar na caixa 
craniana não haverá grande interferência no desenho, por outro lado se o problema residir na face é 
inevitável considerar que a restruturação osteológica poderá influenciar o processo de reconhecimento, 
dificultando deste modo a identificação do cadáver. 

Com o intuito de se reunir um conjunto de informações úteis ao enquadramento da aproximação facial, 
o relatório procura determinar o género, idade, descendência e a estatura do cadáver. A aferição regis-
tada representa apenas uma estimativa resultante da inspeção realizada às ossadas e que depende 
da quantidade e do estado em que estas se encontram. Quanto mais completo e preservado estiver o 
esqueleto maior é o grau de precisão depositado nas conclusões tiradas pelo antropólogo. Respeitando 
a mesma lógica, a determinação precisa de algumas características reside na presença específica dos 
ossos que as sustentam. Neste sentido, o apuramento do género concentra-se na observação da zona 
pélvica – visivelmente mais ampla nas mulheres – e cuja ausência da sua compleição óssea dificulta a 
determinação deste fator. 

Uma das estratégias utilizadas para colmatar esta absência foca-se na análise do crânio, no qual se 
contemplam as respetivas diferenças entre o sexo feminino e o masculino. A destrinça poderá ser feita 
mediante o escrutínio de vários parâmetros, entre os quais se destacam: o formato e a sua aparência 
geral – o crânio de uma mulher é mais arredondado, delicado e menos rugoso em relação ao do sexo 
oposto;  o tamanho – este é visivelmente maior no homem; e atendendo às comissuras presentes na sua 
superfície que revelam o contacto com um o tipo de musculatura característica de cada exemplar.164  

A averiguação do género está intimamente ligada à idade uma vez que a mesma influencia e acentua 
as diferenças partilhadas entre o sexo feminino e masculino a partir da puberdade. A estimativa desta 
variável é explorada no exame do esqueleto que pressupõe a avaliação métrica dos seus componentes, 
comensuração da densidade óssea, estado das articulações e a constituição da dentição. Na apreciação 
deste ultimo parâmetro salienta-se não só a possibilidade de se aferir a faixa etária do indivíduo 
esqueletizado, mas ainda a possibilidade de se especularem outras particularidades relativamente ao 

163  Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 94

164  Saukko, Pekka; Knight, Bernard – Op. Cit., p. 108
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seu estilo de vida e enquadramento social. O aspeto da cavidade oral permite perceber quais os hábitos 
de higiene e alimentação, identificar perdas de dentes, reconstruções dentárias e detetar anomalias que 
poderão ser um ponto de referencia para a identificação do sujeito. 

Dental anomalies can be good identifiers and therefore should be shown to advantage in a 
reconstruction by using a smiling or open-mouthed expression to reveal the teeth. 

Karen Taylor, 2001, p. 307

A compleição das arcadas dentárias compreende um impacto significativo no delineamento da boca, 
contudo o seu estudo representa apenas um dos vários desafios que pressupõe a relação intrincada 
entre a osteologia da cabeça e a morfologia do rosto. Antes de se aprofundar o impacto que esta estrutura 
detém na formulação do desenho, evidencia-se o processo de preparação do crânio que antevê a sua 
aplicação prática. 

Independentemente de se realizar uma aproximação facial tridimensional ou bidimensional, Taylor 
identifica alguns cuidados e diretrizes a considerar antes de se proceder ao desenvolvimento da repre-
sentação. Uma das preocupações iniciais consiste no manuseamento da carcaça com luvas, impedindo 
desta forma a contaminação de vestígios de ADN, alheios ao corpo em análise, e que poderão contribuir 
para a alteração dos testes realizados à superfície óssea.165 O próximo passo compreende a restrutu-
ração da união entre o crânio e a mandíbula. Em vida, a junção de ambas as partes resulta da interli-
gação entre os músculos e os ligamentos, a única forma de replicar o mesmo sistema reside na colagem 
dos pontos que procurarão simular a articulação natural entre os maxilares em posição de descanso. 

Salvaguardada a união que permite estabilizar o esqueleto do rosto, poderá haver ainda a necessidade 
de reconstruir algumas zonas do crânio, como foi anteriormente destacado. Obedecendo a critérios 
e técnicas específicas, o restauro da superfície óssea representa um desafio que deverá ser parti-
lhado entre peritos (artistas) e antropólogos. Segundo Taylor, a situação que se evidencia com maior 
frequência é a ausência da mandibula. A inexistência deste componente compromete a estimativa 
da face projetada no desenho, considerando que se desconhece a configuração do mento. Uma das 
técnicas utilizadas para contornar este obstáculo reside no método desenvolvido por Viken Sassouni 
e Wilton Krogman que compreende a possibilidade de se calcular o formato e o posicionamento da 
mandibula com base na estrutura existente do crânio. 

Com o auxílio de duas radiografias, nas quais se destaca o rosto 
de frente e de perfil, estabelece-se uma grelha de conexões que 
procura estudar a proporção do rosto com o objetivo de criar a 
aproximação de uma mandibula adaptada ao exemplar (figura 140). 
Apesar do método não ser cem porcento fiável, Krogman defende que 
este assume as características normais de uma face proporcionada 
na expectativa de se obterem resultados positivos na identificação do 
cadáver – “the restoration is admittedly hypothetical. However, I feel that it 
gives a reasonably acceptable facsimile of cranio-facial proportions that is a 
useful adjunct in identification work.”166

As figuras 141 e 142 mostram os resultados obtidos na restituição da 
mandibula com base na técnica abordada por Sassouni e Krogman. 
No primeiro exemplo Taylor recorreu ao exercício do desenho 
executado com grafite. As similitudes trocadas entre a represen-
tação e a fotografia são notórias atendendo à determinação da etnia 

165  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 327

166  Idem, p. 335

FIGURA 140

Viken Sassouni e Wilton Krogman, 

método que permite calcular o formato 

e o posicionamento da mandibula com 

base na estrutura existente do crânio

1962
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e das características faciais que a caracterizam – cabeleira densa e encrespada; nariz largo e acha-
tado e lábios grossos. O segundo exemplo apresenta uma aproximação facial realizada por Betty Pat. 
Gatliff baseada na técnica de modelação do rosto a partir do crânio. Ao analisar a escultura e o retrato, 
salienta-se o grau de semelhança partilhado pela linha do perfil que delimita os dois rostos, destacando 
um pormenor em particular –  a formulação do nariz que apresenta uma protuberância na parte supe-
rior cuja correspondência é facilmente identificada na imagem fotográfica. Apesar das condicionantes 
e da respetiva distância vincada na comparação entre a representação e o indivíduo, ambos os retratos 
cumpriram a sua função primordial – a identificação das vítimas retratadas, provando desta forma que 
se podem superar as ausências e particularidades encontradas num crânio deteriorado ou incompleto. 

6.2  MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO DO ROSTO

O percurso histórico que acompanha a aproximação facial introduz o desenvolvimento de três escolas 
que abordaram os diferentes métodos adotados na construção do rosto. Comummente designados da 
seguinte forma: Método Russo, Método Americano e Método Inglês ou Manchester167, compreende-se 
que a sua formulação prática partiu inicialmente da modelação da face através de materiais flexíveis 
sobrepostos à face do crânio.  

Como se referiu anteriormente, o Método Russo foi um dos primeiros a ser instituído neste âmbito. Com 
base na análise tipográfica da superfície óssea, Mikhail Gerasimov propunha a recriação manual das 
várias camadas de tecidos moles – músculos, glândulas, cartilagens, tecido adiposo e pele aplicadas 
gradualmente sobre o crânio. Este tipo de abordagem pressupunha um conhecimento profundo sobre 
anatomia, o que acabou por contribuir para a utilização paralela da denominação método anatómico, e 
um domínio das técnicas empregues à prática da escultura. Camada após camada, os músculos preen-
chiam o crânio de acordo com as irregularidades que determinavam a sua localização até se chegar à 
morfologia do rosto168. 

167  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 341

168  Idem, Ibidem

FIGURA 141

Karen Taylor, 

aproximação facial bidimensional realizada com base 

no método de reconstrução da mandibula

desenvolvido por Sassouni e Krogman



FIGURA 142

Karen Taylor, 

aproximação facial tridimensional realizada com base 

no método de reconstrução da mandibula desenvolvido 

por Sassouni e Krogman. 
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Muito embora a metodologia implementada por Gerasimov defendesse a modelação exclusiva dos 
músculos com vista à aproximação do rosto, os registos visuais das suas experiências revelam outro 
tipo de metodologia. Filipe Franco, faz uma chamada de atenção para este assunto quando refere na 
sua investigação de mestrado que “a documentação visual existente revela apenas a modelação dos músculos 
mastigadores – Temporal e Masséter – estando os restantes grupos, respeitantes à mímica facial, ausentes nas 
imagens.”169 O autor sublinha ainda que a ausência da modelação da mimica facial nas imagens e na 
descrição do seu método é suplantada pela ideia de que o antropólogo considerava a aferição desta 
estrutura pouco precisa e por isso atrita a erros. Como forma de superar esta lacuna, Gerasimov reco-
nhecia a importância das relações estabelecidas entre a superfície óssea e o contorno do rosto, acabando 
por elaborar uma tabela que determinava os valores médios da profundidade dos tecidos moles e servia 
de guia para a modelação do rosto.170

A estratégia reconhecida pelo cálculo das camadas que sucedem à superfície osteológica corresponde ao 
ponto de partida implementado no Método Americano, também conhecido por Método da Profundidade 
de Tecidos.171 Estabelecido por Clyde Snow e Betty Pat Gatliff,172 este sistema define-se pela avaliação 
métrica da espessura dos tecidos que compõe a face. Com base na avaliação do rosto dividida entre homens 
e mulheres pertencentes a três grupos étnicos, estima-se o valor médio correspondente a cada género 
e respetiva etnia, considerando a profundidade dos tecidos moles assinalada na delimitação de um 
conjunto de pontos. O mapeamento destas posições corresponde à densidade morfológica do rosto que 
poderá ser construída a partir da junção de tiras de argila sobrepostas à estrutura do crânio (figura 143).  

Seguindo as mesmas diretrizes, o método poderá ser ainda aplicado ao desenho, adaptando a técnica e os 
materiais utilizados com vista à produção de uma imagem bidimensional. As especificidades que o assistem 
serão analisadas no ponto seguinte – Configuração da fáceis: o posicionamento dos tecidos moles. 

169  Franco, Filipe – Op. Cit., p. 45

170  Idem, Ibidem 

171  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 344

172  Wilkinson, Caroline – Forensic Facial Reconstruction. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 52

FIGURA 143

Representação do método americano 

desenvolvido por Clyde Snow e Betty 

Pat. Galiff.
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Em contraponto com o método enunciado por Gerasimov, este ultimo foca-se na análise numérica 
das volumetrias em detrimento da modelação artística prevista da construção anatómica do rosto. 
Contudo, o posicionamento e a inclinação dos marcadores estrategicamente colados na superfície do 
crânio antevêem um conhecimento que extrapola a aplicação mais ou menos rigorosa dos valores 
médios de profundidade dos tecidos moles. Se assim fosse a interpretação literal destes indicadores 
poderia originar criação de uma aproximação facial irreal e repleta de desvios considerando as espe-
cificidades do semblante a que se refere.173 Paralelamente à determinação da densidade morfológica, 
que apenas serve de guia para determinar o limite externo da face, é necessário definir a relação que 
esta estabelece com a musculatura que circunscreve o formato do rosto. É no encontro destas duas 
vertentes que se enuncia o Método Inglês, também designado como Método Combinatório. 

Desenvolvido por Richard Neave, ilustrador médico, este sistema procura conciliar a demarcação dos 
valores médios da profundidade dos tecidos moles com a modelação da anatomia facial. Após ter reali-
zado algumas experiências com cadáveres na tentativa de explorar e testar a melhor forma de articular 
o seu método, Neave interligou as propostas defendidas por Gerasimov, Snow e Pat Gatliff que apesar 
de se apresentarem individualmente permanecem indissociáveis por defeito. Assim sendo a mais valia 
deste método não se centra apenas na junção declarada das perspetivas anteriormente analisadas, mas 
essencialmente no exercício de modelação integral da musculatura facial.174 

A figura 144 permite compreender o grau de complexidade envolvido na modelação da musculatura 
subjacente ao rosto. A relação intrincada entre os músculos e a conjugação destes com o tecido adiposo 
obriga a um trabalho laborioso e consumidor de tempo que se debate em simultâneo com as fragili-
dades do método. Principalmente quando se considera a área das bochechas preenchida por camadas 
de gordura variáveis que se sobrepõe ao tecido muscular.  

173  Uma vez mais, e à imagem do que foi anteriormente notado por Filipe Franco ao analisar as premissas levadas a cabo pelo 

Método Russo, a aplicação dos valores tabelados deverá adaptar-se à estrutura anatómica e vice-versa.

174  Franco, Filipe – Op. Cit., p. 48

FIGURA 144

Representação do método americano desenvolvido 

por Clyde Snow e Betty Pat. Galiff.

FIGURA 145

Mikhail Gerasimov,

delimitação dos tecidos moles com 

base no substrato craniano 
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A literature search reveals that use of the muscle-building technique does not totally allow for 
the accurate placement and volume of each muscle. Exact size and thickness of each muscle 
are individual and high variable. At best, a very stylized representation of each muscle must 
be sculpted because many of the muscles are actually very thin and there is, in fact, often 
more fat than muscle in the massive area of the cheeks. 

Karen Taylor, 2001, p. 359

A imprevisibilidade associada à localização, espessura e ás ligações que os músculos estabelecem com 
as camadas de gordura questionam a validade do método implementado por Neave, acabando por se 
privilegiar a representação estilizada da anatomia que sustenta o rosto. Além de se contestar a dificul-
dade associada à determinação precisa da musculatura, questiona-se ainda o detalhe impresso na sua 
modelação uma vez que esta acabará por ser eliminada com a sobreposição da camada cutânea. Estas 
e outras questões estarão sempre associadas à prática da aproximação facial que atualmente continua 
à procura de novas metodologias com o intuito de superar as críticas que colocam em causa o seu valor 
científico, a clareza das normas adotadas e a subjetividade intrínseca à interpretação artística dedicada 
à finalização do rosto. 

Na tentativa de se evidenciarem as vulnerabilidades e respetivas estratégias de combate utilizadas na 
prática da aproximação facial, analisa-se no sub-capítulo seguinte o método preconizado por Karen 
Taylor que privilegia o exercício do desenho adaptado à representação bidimensional da face.  

6.3  CONFIGURAÇÃO GRÁFICA DA FÁCEIS

O POSICIONAMENTO DOS TECIDOS MOLES 

Considerando o enquadramento gerado em torno da aproximação 
facial, compreende-se que esta se insere num percurso experi-
mental absorvido por métodos e técnicas que privilegiaram a mode-
lação tridimensional da fisionomia sobre a superfície craniana. 
Esta noção não invalida a presença do desenho associado a esta 
prática, utilizado em paralelo por alguns investigadores que se 
dedicaram ao estudo da representação bidimensional do rosto. 

A par das experiências que fundaram o Método Russo, Gerasimov 
recorreu ao desenho com o intuito de estudar as correlações entre 
a morfologia do rosto e o substrato ósseo. O diagrama apresentado 
na figura 145 reflete o resultado do exame comparativo realizado 
entre alguns retratos fotográficos e as respetivas radiografias do 
crânio, demonstrando graficamente a influência da estrutura óssea 
na delineação dos tecidos moles. No desenho, a demarcação dos 
pontos situados na zona da mimica facial destacam a distancia 
compreendida entre o osso e a camada cutânea com o intuito de 
realçar as similitudes trocadas entre o perfil esqueletizado e a linha 
de contorno do rosto. 

Seguindo a mesma estratégia de sobreposição, Wilton Krogman 
apresenta na sua obra The Human Skeleton in Forensic Medicine (1962) 
um desenho realizado por John Adams cujo retrato emerge de uma 
fotografia retirada ao crânio de um cadáver.175 Ao analisar a figura 
146 compreende-se que a representação resulta da relação intricada 

175  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 364

FIGURA 146

John Adams,

desenho sobreposto à fotografia 

de um crânio, 1962
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entre os marcadores de tecidos moles e a superfície craniana que permitem simular a compleição 
anatómica do rosto. Apesar de se revelar a intencionalidade da técnica, a delineação da face revela 
as fragilidades do exercício na determinação gráfica das volumetrias. Formulada a partir da relação 
concomitante entre o desenho e a fotografia, a trama que reflete a camada cutânea limita-se a cobrir 
o crânio e os marcadores, transmitindo a noção de um rosto cadavérico, desproporcionado e aparen-
temente desajudado de qualquer conhecimento concordante com exploração da miologia facial. Não 
obstante se identifiquem as debilidades próprias de um desenho iniciático, esta abordagem acabou por 
se tornar crucial no aperfeiçoamento da técnica desenvolvida mais tarde por Karen Taylor relativa-
mente à aproximação bidimensional do semblante. 

Ainda na década de 70, Krogman desenvolveu uma serie de traçados 
que contemplavam a vista do crânio de frente e de perfil com o obje-
tivo de auxiliar a aproximação bidimensional executada por vários 
artistas forenses, entre os quais se destaca a parceria estabelecida 
com George Homa (figura 147). O resultado desta experiência revela 
a criação de um esboço assente no guião desenvolvido pelo antro-
pólogo, no qual se estabelecem as correspondências trocadas entre 
o substrato ósseo e a disposição dos caracteres desenhados sobre 
o diagrama. O mesmo procedimento foi utilizado pelo antropólogo 
John Lawrence Angel (1915- 1986) e o artista forense Donald G. 
Cherry que procuraram identificar o cadáver de uma jovem com 
base nas evidências encontradas no local do crime. Após a recolha 
dos vestígios – “a few strand of long hair, a medium sized sweater, and 
a few pieces of women’s jewellery”176 – e mediante a impossibilidade 
se de definir a identidade do sujeito por parte da polícia, o corpo 
foi analisado por Angel possibilitando a criação de um perfil com 
as seguintes características: “Caucasian female, approximately 17 to 22 
years of age who was of less than average stature. She had broader than 
average shoulders and hips and was believed to be right handed. Her head and 
face were long; the nose high-bridged.” 177

Determinado o ponto de partida para a representação do rosto, 
Cherry executou o desenho com recurso a fotografias e traçados 
do crânio sob a orientação de Angel que definiu a estruturação 
gráfica do rosto, atendendo ao posicionamento dos tecidos moles e 
respetivos caracteres. O resultado desta parceria conduziu à divul-
gação da aproximação facial que acabou por identificar a vítima 
Roseanne Michele Sturtz. 

Consciente da evolução do desenho aplicado à aproximação facial, Taylor apresentou em 1985 uma 
revisão da metodologia utilizada até à data com vista ao aperfeiçoamento da representação bidi-
mensional do rosto. Na sua proposta procurou conjugar uma serie de conhecimentos e estratégias 
adotadas por outros especialistas, destacando as diretrizes de Wilton Krogman relativas à definição 
gráfica do rosto com base no crânio, a investigação de Stanley Rhine relacionada com a exploração e 
determinação da profundidade dos tecidos moles e o método de aproximação facial tridimensional 
difundido por Betty Pat. Gallif.178  

176  O reconhecimento destes detalhes é importante não só para a investigação do crime mas também para a determinação visual 

do rosto. A cor, o tamanho e a textura do cabelo poderão ser úteis na recriação da cabeleira, assim como os acessórios e o tamanho 

da roupa poderão indicar o género e fornecer algumas pistas relativamente à compleição física do indivíduo. - Cherry, Donald G.; 

Angel, J. Lawrence – Personality Reconstruction from Unidentified Remains. FBI Law Enforcement Bulletin. Washington, D.C.: 

Federal Bureau of Investigation. ISSN 0014-5688. Vol. 46, N° 8 (1977) p. 12     

177  Cherry, Donald G.; Angel, J. Lawrence – Op. Cit., p. 12

178  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 369

FIGURA 147
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desenho sobreposto ao traçado do 

crânio elaborado por Wilton Krogman
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Numa abordagem inicial ao seu método, compreende-se que este se divide em duas fases: a primeira 
corresponde à análise e preparação da superfície craniana e a segunda consiste na formalização do 
desenho. No desdobramento destes estágios, sublinha-se a importância de dois aspetos fundamentais, 
cujas alterações interpostas por Taylor beneficiam a conceção bidimensional da aproximação facial, 
assente na inclusão dos marcadores de profundidade dos tecidos moles sobre o crânio no momento em 
que este é fotografado e a definição dos procedimentos que determinam o seu registo fotográfico. 

Começando por dissecar o processo que acompanha a colocação dos marcadores sobre o crânio, 
salienta-se a importância das tabelas que identificam e enumeram os pontos correspondentes à 
edificação das volumetrias do rosto. Este sistema poderá assemelhar-se a um levantamento topográ-
fico, no qual se representam graficamente os relevos naturais de um determinado espaço. Embora 
se questione a vulnerabilidade e a falta de estandardização subjacente às técnicas utilizadas na 
recolha e especulação destas medidas179, a utilização destes índices estatísticos tem contribuído 
para o desenvolvimento ativo da aproximação facial e manifestado a sua eficácia na conceção da 
representação que conduz ao reconhecimento de cadáveres não identificados. 

O princípio que orienta a criação destas tabelas 
subentende a avaliação métrica da profundidade 
dos tecidos moles, considerando um determi-
nado número de pontos localizados no crânio. 
Com base na média aritmética associada a uma 
amostra de indivíduos, diferenciados segundo a 
sua localização geográfica, afinidade populacional 
e género, definem-se as cotas correspondentes a 
cada marcador. Esta conceção é facilmente assi-
milada através da figura 148 que representa um 
dos primeiros exemplos utilizados na avaliação 
do substrato cutâneo. No contexto desta tabela 
inscrevem-se as medidas análogas ao estudo do 
indivíduo caucasiano – dividido entre homens e 
mulheres, cuja delimitação subsequente dos 18 
pontos distribuídos ao longo do crânio asseguram 
a estruturação volumétrica do rosto.  

179  Segundo Filipe Franco, os procedimentos utilizados na recolha destes dados revelam diferentes tipos de abordagem: aferições por 

intermédio da punção direta de agulhas em cadáveres, análise de cefalogramas in vivo e em cadáveres, ressonâncias magnéticas (in vivo), 

tomografias computorizadas (in vivo) e a avaliação das medidas resultantes de ultrassons (in vivo). A par desta diversidade consideram-

se ainda as desvantagens provenientes na aplicação generalizada destes métodos, cujos mecanismos de análise e medição dos tecidos 

produzem desvios na definição das profundidades. O abatimento das volumetrias do rosto por ação da gravidade e atendendo ao posicio-

namento do indivíduo durante o exame, as alterações próprias de um cadáver em decomposição e a deformação gerada por compressão 

dos instrumentos utilizados na coleta das medidas, correspondem às principais fontes de interferência no apuramento preciso das 

dimensões atribuídas aos tecidos moles. - Franco, Filipe – Op. Cit., p. 60  

FIGURA 148

Kollman e Buchly,

tabela representativa da espessura dos 

tecidos moles dividida entre 18 marcadores

1998
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Outros exemplos se seguiram, entre os quais se destacam as tabelas propostas pelo antropologista 
Stanley Rhine que consideram a densidade de todos os tecidos resguardados pela epiderme – músculos, 
gordura, tecidos conjuntivos (que exercem funções de auxilio e suporte à estrutura do corpo) e a espes-
sura da própria pele.180 A organização das suas tabelas, publicadas no inicio dos anos 80 e revistas ao 
longo dessa década, caracterizam-se inicialmente pela afinidade populacional – negroides (American 
Negroids), caucasianos (American Caucasoids) e mongoloides (Southwestern Indians) sendo que dentro 
de cada grupo existe uma subdivisão entre o sexo masculino e o feminino e ainda uma ramificação 
que contempla o índice de massa corporal dividido em três categorias – emaciado, normal e obeso. 
A disposição dos marcadores e respetiva localização no crânio estende-se à marcação de 21 posições 
– 10 correspondentes ao eixo mediano do rosto e 11 concentrados nas partes bilaterais, como se pode 
observar na figura 149. Durante o processo de colagem dos cilindros é necessário ter em conta a angu-
lação dos mesmos. O diagrama apresentado na figura 150 indica o posicionamento dos pontos que cons-
tituem o eixo mediano demonstrando os ângulos projetados em relação à superfície cutânea. Apesar 
desta representação se constituir como um auxiliar a considerar durante a colocação dos marcadores, 
sublinha-se a influência que a orografia particular de cada crânio detém na determinação das inclina-
ções adequadas à estruturação do semblante.   

Note that while bony angles found in individual skulls may force gluing of markers at 
angles somewhat different from the projections shown, the illustration is a guide for the 
correspondences that should be incorporated into the finished reconstruction. 

Karen Taylor, 2001, p. 375

A colocação dos marcadores, assim como a utilização dos valores disponibilizados nas tabelas, é essencial 
para se proceder à fase seguinte que obriga ao registo fotográfico do crânio. Indispensável à criação 
do desenho, a fotografia enquadrada neste contexto obedece a regras específicas, definidas pela escolha 
do equipamento adequado e o posicionamento correto do objeto diante da câmara. Ao investigar a 
metodologia subjacente à documentação da superfície craniana, Taylor apercebeu-se das deformações 
produzidas mediante a escolha da lente incorporada na máquina fotográfica e a angulação do crânio 
no momento em que se produz o disparo.  

180  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 348

FIGURA 149

Vista de um crânio feminino de frente e de perfil com os 

marcadores de tecidos moles.

FIGURA 150

Correlações craniofaciais, vista lateral.



263

FIGURA 151

O mesmo crânio fotografado com uma lente de 100 mm 

(esquerda) e uma lente de 20 mm (direita).

FIGURA 152

O mesmo crânio fotografado com inclinações distintas – para baixo na 

primeira fotografia, para cima na segunda e corretamente nivelado 

na terceira em relação ao plano horizontal que o sustenta.
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As figuras 151 e 152 mostram o impacto produzido pela ação incorreta destes intervenientes que adul-
teram a morfologia do crânio, influenciando deste modo a representação correta do rosto. No primeiro 
exemplo apontam-se as diferenças produzidas pela utilização de duas lentes – uma com 100 mm de 
distância focal (fotografia da esquerda) e a outra com 20 mm (fotografia da direita). A correta escolha 
da objetiva, neste caso sugerida pela utilização da primeira opção, prende-se com a necessidade de 
registar a imagem de um objeto sem distorções e com uma capacidade de focagem e detalhe absoluta. 
No segundo exemplo o problema concentra-se no posicionamento do crânio, ligeiramente inclinado 
para baixo na primeira fotografia, para cima na segunda e corretamente nivelado na terceira em 
relação ao plano horizontal que o sustenta.  

Depois de fotografado, preparam-se duas impressões à escala – uma vista frontal e outra lateral, permi-
tindo deste modo o aumento e a diminuição da imagem sem contemplar qualquer tipo de distorção. 
Colocadas lado a lado, as fotografias servem de guião para a construção gradual do rosto, desenhado 
sobre uma folha de papel vegetal que se sobrepõe à imagem do crânio. É a partir desta junção que se 
inicia o processo de articulação entre a análise dos marcadores e a representação bidimensional da 
face. Não obstante se reconheça a importância da rede que constitui a densidade atribuída aos tecidos 
moles, esta informação deverá ser complementada com o conhecimento sobre a disposição e interli-
gação das estruturas anatómicas que sustentam a aparência fisionómica do rosto. Será no cruzamento 
entre estas duas vertentes que se procurará definir a individualidade do sujeito. 

Na descodificação da identidade pela ação do desenho, compreende-se que o processo se inicia na 
representação do contorno do rosto vinculado ao formato do crânio. Observando as caracterís-
ticas morfológicas da superfície óssea em conjunto com o posicionamento dos marcadores, o perito 
procura unir os pontos que delimitam a configuração da face. Esta união permite não só delinear 
a forma o rosto mas também localizar as volumetrias (modeladas às posteriori) correspondentes à 
zona da testa, maçãs do rosto e queixo. O desenho destes componentes está intimamente ligado às 
protuberâncias representadas no crânio que fornecem pistas sobre a constituição destes volumes. 
Um queixo constituído por duas saliências poderá indicar a presença de um declive no meio desta 
região, bastante comum nos homens, ou a projeção de um contorno quadrangular na parte inferior 
da face. No caso deste apresentar apenas um relevo ao centro, a linha que expressa esta caracterís-
tica torna-se mais curvilínea.181 

Para além da influência que o substrato ósseo detém na constituição fisionómica do rosto, consideram-
se ainda o género e a idade como fatores determinantes conceção do desenho. Dentro deste espectro 
salientam-se as diferenças partilhadas entre homens e mulheres que implicam uma abordagem gráfica 
diferenciada. Enquanto no primeiro exemplo o desenho poderá implicar a representação de feições 
angulosas, rígidas e marcadas por linhas ortogonais, o rosto feminino apresenta uma aparência mais 
delicada composta por linhas sinuosas que definem o arqueamento das sobrancelhas, a inclinação do 
nariz e o recorte dos lábios. Embora se reconheçam as particularidades que caracterizam ambos os 
sexos em termos gerais, estas poderão ser trocadas entre si dando origem a fisionomias com maior ou 
menor grau de androgenia.  

A definição da faixa etária é preponderante para a construção do desenho. Como se analisou anterior-
mente, a progressão da idade influencia a aparência do rosto tornando fundamental a determinação 
preliminar deste fator. Mediante a idade estimada, o perito procurará adequar a leitura e interpretação 
da estrutura óssea com vista à representação dos contornos faciais que acomodarão a modelação dos 
diferentes caracteres: olhos, nariz, boca orelhas e cabelo.  

181  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 348
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6.3.1  OLHOS 

O percurso gráfico que acompanha a estruturação do rosto inicia-se nos olhos e debate-se com as 
questões ligadas à luminosidade, que procuram conquistar no desenho o fulgor evidenciado no olhar, 
contribuindo para a criação de uma imagem aproximada à representação do indivíduo em vida. 
No seguimento desta diretiva, o desenho do globo ocular constitui uma parte importante no desenvol-
vimento da aproximação facial. Nele será depositada a cor da íris e o brilho presente na parte esclerótica 
que traduz o dinamismo do olhar. A presença deste pormenor é imprescindível para a representação 
de um olhar vivo que procura captar a atenção do observador e incitar o reconhecimento da vítima. 

Atentando em primeiro lugar à coloração do olhar, compreende-se que a sua determinação é muitas 
vezes uma incógnita. A presença exclusiva do esqueleto não é suficiente para se poder apurar a cor dos 
olhos. Assim sendo a definição da sua tonalidade depende da informação recolhida juntamente com o 
cadáver. A presença de vestígios de cabelo associada às ossadas poderá indicar o tom dos olhos – mais 
claro se o cabelo encontrado for loiro e mais escuro se este for castanho. 

There may be very light blonde or red hair found with a body that suggests that the eyes be 
drawn on the light side. If there is very dark hair, especially Negroid in nature, the best bet 
would be darker eyes.  

Karen Taylor, 2001, p. 380

Apesar deste pormenor se validar como um ponto forte no que toca o reconhecimento de um indivíduo,182 
a representação desta característica é pouco relevante uma vez que o desenho é executado, na maioria 
dos casos, em grafite ou então sem alusão a uma paleta de cores. Neste caso, a variação cromática é 
transmitida pela gradação de cinzas mais ou menos escuros que procuram recriar os diferentes tons de 
pele, olhos e cabelo, assim como o jogo de luz sombra utilizado na definição das volumetrias do rosto. 

Contrariamente à arbitrariedade estabelecida na coloração do olhar, o seu posicionamento no rosto 
obedece a diretrizes específicas. A aplicação destas normas integrou inicialmente os estudos levados 
a cabo pelos antropólogos Wilton Krogman e Robert M. George, cuja metodologia explorada no desen-
volvimento da aproximação facial definiu um conjunto de regras – Rules of Thomb,183 que permitiram 
enquadrar a determinação dos caracteres faciais. Deste modo, a colocação do globo ocular atendendo à 
vista frontal do rosto deveria estar centrada em relação à orbita. 

The apex of the cornea when viewed from norma frontalis, is at the juncture of two lines, 
one drawn from the medial edge of the orbit (maxillofrontale) to the lateral margin of the 
orbit (ectoconchion); and the other line bisecting the orbit between the superior and inferior 
margins.  

Wilton Krogman, p. 266, 1962

A figura 153 ilustra o posicionamento do olho articulado numa vista de frente e de perfil segundo 
Krogman e George. No primeiro desenho as coordenadas que definem o centro da esfera ótica coin-
cidem com as da orbita e a seta tangencial à iris indica a coincidência deste limite com o ponto mais 
alto da sobrancelha. No segundo, a projeção que delimita a profundidade do encaixe define-se através 
do eixo mediano que une as saliências correspondentes ao sobrolho e à parte inferior da orbita. 

182  O reconhecimento realizado por intermédio da íris tem sido estudado pela biometria que procura averiguar as características 

individualizantes do ser humano com vista à optimização dos recursos associados à identificação humana. Os sistemas biomé-

tricos podem basear-se na avaliação de diversas partes do corpo humano, por exemplo: os olhos, a palma da mão, as impressões 

digitais, o rosto, a retina ou íris dos olhos. A avaliação destes elementos parte da premissa de que cada indivíduo é único e possuí 

características físicas distintivas e por isso associadas à definição da identidade pessoal. 

183  Krogman, Wilton Marion – The Human Skeleton in Forensic Medicine, First ed. Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 1962, p. 267
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Sobre a articulação deste elemento no centro das depressões 
orbitais, Taylor salienta ainda um aspeto a ter em conta. Com o 
avanço da idade poderá verificar-se uma perda da gordura loca-
lizada atrás dos globos que se traduz no recuo destes elementos 
em direção ao osso.184 

Muito embora alguns artistas forenses continuem a recorrer à 
metodologia enunciada pelos antropólogos supracitados, estudos 
mais recentes corroboram as abordagens levadas a cabo por 
outros investigadores relativamente ao posicionamento deste 
órgão.185 Segundo Carl Stephan, a observação resultante de vários 
cadáveres conseguiu apurar que os globos oculares se localizam 
no interior das cavidades orbitárias desviados do seu centro e por 
isso mais próximos das paredes laterais e superiores das órbitas. 
Esta análise é comprovada através das medições realizadas entre 
os limites externos do globo e as respetivas paredes orbitais, bem 
como na determinação da distancia entre cada um dos bordos da 
órbita e o centro da pupila.186 Atendendo à perspetiva lateral, a 
colocação deste elemento também difere da versão promovida por 
Krogman e George. Em vez do eixo mediano tangenciar a parte 
superior e inferior da orbita, limitando deste modo a projeção do 
globo até ao limite imposto, Stephan define que este se situa na 
parte traseira da córnea.

 
Definido o método de colocação das esferas nas concavidades do crânio, o desenho que complementa a 
constituição fisionómica deste órgão irá debruçar-se sobre a anatomia adjacente aos tecidos musculares 
que circundam esta área. Localizado ao redor da orbita, o orbicular do olho divide-se em três partes: 
palpebral, orbital e lacrimal. Dentro destes componentes salienta-se o posicionamento das pálpebras 
ancoradas por intermédio de dois ligamentos – lateral e medial, que suspendem o globo ocular dentro da 
órbita. A determinação do ligamento lateral da pálpebra é definida por uma protuberância localizada na 
superfície interna da órbita (identificada pela letra “d” na figura 154). Na ausência deste elemento existe 
a possibilidade de se estimar um valor médio que delimita a distância vertical entre a sutura fronto-zigo-
mática e o local de inserção do ligamento, cujos valores poderão variar entre 11 mm; 10.5 mm; 8.4 mm 
(homens) e 9.5 mm (mulheres); e 8 mm.187 Relativamente ao ligamento medial verifica-se que este se 
situa entre a fossa lacrimal e o saco (identificado pela letra “c”). De acordo com Stephan a identificação 
rigorosa destes pontos, inserida no desenvolvimento da aproximação facial, é determinada através das 
relações estabelecidas entre determinados pontos craniométricos e local onde se situa o ligamento 
medial da pálpebra – 10 mm abaixo do dacryon ou 12 mm abaixo do ponto nasion.188

184  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 382

185  Apesar da evolução científica promover novas abordagens relativamente à representação do rosto neste contexto, alguns 

artistas forenses continuam a basear-se ou a reinterpretar os pressupostos enunciados por Krogman e George relativamente ao 

enquadramento e estruturação dos caracteres pertencentes à face. Relativamente ao posicionamento dos globos oculares Carl 

Stephan refere o seguinte: “Whitnall, Wolff, and Bron disagree with the above authors who claim that the globe is centrally positioned. In 

contrast, they state that the globe falls closer to the lateral and superior orbital margins. So far, only one facial approximation practitioner has 

acknowledged the relationships described by Whitnall and has incorporated them into facial approximation procedures. Conversely, most practi-

tioners use the (so far) empirically unjustified central positioning guideline.” in Stephan, Carl N.; Davdison, Paavi L. – The Placement of the 

Human Eyeball and Canthi in Craniofacial Identification. Journal of Forensic Sciences. Malden: Blackwell Publications. ISSN 0022-

1198. Vol. 53, N° 3 (2008), p. 612

186  Franco, Filipe – Op. Cit., p. 102

187  Idem, p. 114

188  Idem Ibidem

FIGURA 153

Karen Taylor,

posicionamento do olho articulado 

numa vista de frente segundo as indi-

cações de Krogman e George
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A definição da fenda palpebral permite o delineamento do olhar, cujo formato estabelece uma relação 
permanente com as órbitas. Quanto maiores forem estas estruturas mais rasgado e proeminente será 
o olhar, se se verificar o contrário este tende a ser menor e mais profundo. Para além desta interli-
gação consideram-se ainda outros fatores na sua representação gráfica. A idade, o género e a etnia 
são fundamentais para a caracterização dos olhos que se poderá estender a uma multiplicidade de 
variações morfológicas. 

Outro componente essencial à composição do olhar são as sobran-
celhas. O desenho desta pelugem segue geralmente a forma da 
orbita e poderá variar em termos de localização consoante a 
arcada superciliar e a raiz do nariz. Segundo Filipe Franco se o 
bordo supraorbital e a arcada superciliar forem bem desenvolvidas, 
as sobrancelhas encontram-se deslocadas inferiormente – 1-2 mm 
abaixo deste contorno. Se a arcada for pouco desenvolvida e a raiz 
do nariz for baixa, o contorno da sobrancelha localizar-se-á inicial-
mente ao longo da margem supraorbital elevando-se acima 
desta margem e seguindo o seu contorno.189 Outras particulari-
dades notadas na constituição óssea do crânio poderão ditar um 
arqueamento mais ou menos pronunciado da sobrancelha, contudo 
o desenho desta estrutura é bastante volátil uma vez que não se 
conseguem prever as alterações que poderão desvirtuar a sua 
configuração natural. 

A recolha de vestígios capilares pertencentes ao cadáver é bastante 
útil na determinação da pelugem considerando a sua cor, textura 
e densidade. A diferenciação de género antecipa também alguns 
detalhes relativamente à composição da sobrancelha – mais 
densa e robusta nos homens e mais fina e arqueada nas mulheres.

O desenho da figura 155 mostra um exemplo preparado por Taylor 
segundo as suas próprias diretrizes. Delineada abaixo da margem 
supraorbital, a extensão da sobrancelha acompanha o contorno da 
orbita criando um pequeno arco (cujo o ponto mais alto coincide 
com o limite da íris) que se sobrepõe ao osso. A orientação dos pelos 
acompanha o seu crescimento – os que se aproximam da orbita 
representam-se no sentido ascendente e os que delimitam o seu 
contorno no sentido descente.  

189  Franco, Filipe – Op. Cit., p. 144

FIGURA 154

T. Dale Stewart,

posicionamento das pálpebras 

ancoradas por intermédio de dois 

ligamentos – lateral e medial.

FIGURA 155

Karen Taylor,

posicionamento das sobrancelhas
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6.3.2  NARIZ

A elaboração da morfologia nasal compreende as relações estabelecidas entre a topografia óssea e a 
definição dos valores médios dos tecidos moles que preveem a aparência original do nariz. Ao analisar 
a sua constituição anatómica é possível antever que o tecido cartilaginoso que o acompanha a extensão 
das narinas excede a abertura óssea que o sustenta. Esta noção é realçada no diagrama representado 
pela figura 156, a partir do qual se consegue observar a projeção do nariz enquadrada na cavidade 
nasal. Contudo a determinação deste caracter ultrapassa a observação empírica da matriz osteológica.

Durante a ultima década, foram revistos alguns métodos utilizados na previsão do nariz com o intuito 
de estandardizar e afinar procedimentos. Wilton Krogman defendia que a largura do nariz se estabe-
lecia a partir da maior distância horizontal entre dois pontos localizados na abertura periforme, à qual 
acrescia a densidade do tecido fibroadiposo das asas do nariz – 5mm de cada lado se o nariz represen-
tado pertencesse a um indivíduo caucasiano e 16 mm no total tratando-se de um indivíduo negroide 
(figura 157).190 Gerasimov defendida um principio semelhante ao de Krogman – a mensuração desta 
cavidade corresponde a 3/5 da largura total do nariz, complementando esta ideia com o “método das 
duas tangentes” que procurava determinar o limite anterior da ponta do nariz vista de perfil. Partindo 
do traçado de dois segmentos – um tangente ao limite do osso nasal e outro extensível à direção da 
espinha nasal anterior, identifica-se o ponto de interseção entre as duas tangentes que indicam a 
localização geral do ápice nasal.191 Embora se reconheça a pertinência deste método, a sua formulação 
distancia-se do seu pressuposto inicial. Em vez de se identificar o ponto que antecede a ponta do nariz 
– definido antropologicamente como pronasale (prn), o cruzamento dos dois segmentos indica o ponto 
referente ao limite inferior do contorno da ponta do nariz. Tal ocorre, em parte, porque a posição do pronasale 
varia segundo o tipo de nariz (localizado mais superiormente num nariz aquilino e deslocado inferiormente num 
nariz arrebitado).192

190  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 387

191  Thedeschi-Oliveira, Silvia Virginia – Reconstrução Facial Forense: projeção nasal. São Paulo: Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, 2010. Tese de doutoramento, p. 29

192  Franco, Filipe – Op. Cit., p. 124

FIGURA 156

Karen Taylor,

vários exemplos de aberturas nasais 

e respetivos tipos de nariz.

FIGURA 157

Karen Taylor,

medição da abertura nasal que irá 

determinar a largura do nariz.
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Atendendo à incongruência detetada, este procedimento foi mais tarde adaptado por Christopher Rynn 
em conjunto com um sistema de equações de regressão capaz de prever a morfologia do nariz. 193 Baseado 
na medição de quatro pontos: nasion (n), rhinion (rhi), acanthion (ac) e subspinale (ss), calculam-se as 
incógnitas que irão determinar a localização do pronasale (o ponto mais anterior da ponta do nariz), 
o comprimento do dorso nasal, a altura nasal e a protusão do ápice do nariz. A projeção destes pontos 
permite conhecer o contorno do nariz, salientando o formato da sua ponta na interligação com o método 
das tangentes enunciado por Gerasimov. 

Para além destes autores é possível delimitar um conjunto alargado de referências que procuram 
discutir as diferentes técnicas e metodologias utilizadas na previsão gráfica do nariz. Umas centradas 
na observação direta do crânio com vista à criação de modelos tridimensionais, e outras adaptadas à 
interpretação de imagens documentais (fotografias e radiografias), úteis ao desenvolvimento do 
desenho manual. Perante a impossibilidade de se explorar a multiplicidade de abordagens enquadradas 
na configuração deste elemento, evidencia-se o método adotado por Karen Taylor que se consolida na 
representação bidimensional dos contornos que dão forma ao nariz. 

A figura 158 disseca todo o processo demonstrando a regra utilizada na previsão da projeção nasal. 
Assente nas diretrizes enunciadas por Krogman, projeta-se uma linha que prolonga a inclinação 
imposta pela espinha nasal. O comprimento desta (desde o volmer até à espinha nasal anterior) é tripli-
cado e adicionado à linha a partir do limite do marcador mais próximo da espinha nasal. A direção 
para a qual aponta a espinha, no sentido ascendente ou descendente, determina se o nariz é aquilino 
ou arrebitado. Outros fatores deverão ser tidos em conta como o posicionamento das narinas dese-
nhadas ao lado da abertura periforme e a curvatura lateral da maxila localizada debaixo da espinha 
nasal anterior, cuja forma se poderá assemelhar ao contorno do nariz.194 As figuras 12.26, 12.27 e 28 
ilustram as diferentes projeções do nariz revelando a influência destes elementos no seu delineamento. 

193  Rynn, Christopher; Wilkinson, Caroline; Peters, Heather L. – Prediction of nasal morphology from the skull. Forensic Science, 

Medicine, and Pathology. New York: Humana Press. ISSN 1547-769X. Vol. 6, N° 1 (2009), p. 20-34

194  Taylor, Karen T. – Op. Cit., p. 394

FIGURA 158

Karen Taylor,

previsão da projeção nasal assente nas 

diretrizes enunciadas por Krogman
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Quando a espinha nasal aponta para cima a ponta do nariz tende a elevar-se e quando se verifica o 
contrário à sua extremidade descai. 

Apesar de se questionar a natureza frágil destas diretrizes, baseadas em parte na avaliação empírica do 
substrato ósseo e nas normas preconizadas por Krogman195, a vista de perfil é extremamente útil para 
a conceção frontal do nariz. Com base na análise lateral do apêndice, em conjunto com a conformação 
da sua abertura óssea, é possível prever a aparência do nariz vista de frente. Esta articulação permite 
integrar a projeção da ponta do nariz no seio da cavidade nasal, evidenciando o desenho frontal da sua 
extremidade. Desta forma se o nariz for representado por uma curva ascendente o ápice do nariz eleva-
se e revela o desenho interno das narinas, se este pender em direção à columela o desenho das estru-
turas que o complementam vai diminuindo até desaparecer por completo. Neste caso representa-se 
apenas o volume das narinas sem se contemplar o seu espaço interno.  

Considerando ainda a vista frontal, o desenho pode revelar alguns desvios presentes na estrutura óssea 
que suportam o septo nasal e que condicionam a morfologia externa do nariz – “se o septo se inclina para 
a esquerda, isso irá provocar um aumento do lado direito da abertura nasal e, consequentemente, um aumento da 
narina direita”.196 A representação destas particularidades depende da observação dedicada ao substrato 
ósseo que poderá indicar a presença de características distintivas úteis ao reconhecimento do sujeito 
por intermédio do desenho.   

6.3.3  BOCA

Enquanto os olhos e o nariz estão fixados na estrutura do crânio, a boca e os lábios têm uma natureza 
muito mais livre e flutuante. O desenho da boca, enquanto fechada e estática, é essencialmente deter-
minado pela mandíbula e pela dentição; aberta e em movimento, ativa toda a musculatura envolvente 
e revela uma aparência extremamente variável. 

A maior parte das aproximações faciais representam uma figura de lábios fechados – para além de 
ajudar a comunicar uma expressão neutra, um rosto com o maxilar ocluso tem menos possibilidades 
de variação de especto do que as que um rosto com o maxilar aberto pode conseguir. Contudo, se a 
dentição apresentar características distintivas pode e deve figurar no desenho. 

Atentando inicialmente à sua composição anatómica poderá dizer-se que a boca se situa ligeiramente 
abaixo do nariz e inclui a cavidade oral composta pelos maxilares, dentes, gengivas, língua e os lábios. 
Ao observar a boca identifica-se facilmente no exterior a região labial, formada pelos lábios superior 
e inferior divididos por uma linha que os separa – a fenda da boca. O formato, a grossura e a protusão 
labial poderão variar consoante a oclusão determinada pelo encaixe dos maxilares e a inclinação dos 
dentes. Se a maxila for projetada anterioriormente em relação à mandíbula, esta característica – denomi-
nada de prognatismo maxilar, terá influencia no posicionamento dos lábios, destacando a projeção do 
lábio superior em relação ao inferior. Se se verificar a situação inversa – um prognatismo mandibular, 
o lábio inferior projeta-se mais em relação ao superior. A análise destas assimetrias é essencial para se 
determinar a configuração da boca atendendo à disposição labial, volumetria e o contorno da sua fenda. 

195  “Analisando os quatro estudos publicados e mais comumente utilizados (Gerasimov, 1971; Krogman; Ìscan, 1986; George, 1987 e Prokopec; 

Ubelaker,2002) como orientações de predição para estimar a projeção do nariz, dois dos quais também estimaram a posição do pronasal, Stephan et 

al. (2003) obtiveram um traçado cefalométrico idêntico de 59 adultos (29 do sexo masculino com idade média de 24 anos e 30 do sexo feminino com 

idade média de 23 anos), testados por três examinadores. Os métodos de George (1987) e Prokopec e Ubelaker (2002); tiveram bom desempenho, 

enquanto os métodos Gerasimov (1971) e Krogman e Íscan (1986) não tiveram uma boa performance. Os resultados deste estudo são significa-

tivos porque indicam que os métodos de aproximação facial popularmente usados para construir o nariz são imprecisos e produzem incorreções.” 

- Thedeschi-Oliveira, Silvia Virginia – Op. Cit., p. 32

196  Franco, Filipe – Op. Cit., p. 130
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Para além destas características é necessário ter em conta os limites da boca que permitem a conceção 
do seu desenho. Localizados entre o lábio superior e o inferior, os pontos Cheilion (ch) delimitam a 
extensão da boca através das suas comissuras. As linhas que os unem apresentam muitas vezes o 
desenho da sua orla em espelho, isto é o lábio superior recriando a grafia de um M e o inferior de um W. 
A projeção destes volumes está intrinsecamente ligada à cavidade bucal, da qual os dentes, gengivas e 
maxilares fazem parte. Deste modo, o desenho correspondente ao contorno da boca resulta da obser-
vação destes componentes inseridos na superfície craniana e a partir dos quais será possível especular 
os limites e a curvatura da região labial.  

Sobre a determinação da sua morfologia, Krogman começou por 
afirmar que a largura da boca era definida pela distância entre duas 
linhas verticais localizadas na junção do dente canino e do primeiro 
pré-molar de cada lado197. Através da figura 159, vê-se o desenho das 
linhas verticais localizadas entre os dentes acima referidos, sendo a 
largura entre comissuras labiais então definida pela medição dos 
seis dentes frontais. Não obstante esta abordagem seja considerada 
no desenvolvimento do seu método de aproximação facial bidimen-
sional, Taylor refere que é necessário ter ainda em conta a idade, 
etnia e o género de cada indivíduo. A influência destes fatores é, em 
parte, demonstrada no esboço da figura 159 que manifesta as dife-
renças entre a configuração de uma boca correspondente a um 
indivíduo caucasiano e a de um negroide. 

Outras propostas elaboradas neste âmbito sugerem uma abor-
dagem diferente relativamente à definição do contorno labial. 
Segundo Wilkinson e Stephan, o ponto de partida seria a loca-
lização dos pontos Cheilion, mais precisamente a relação 
entre a limitação métrica da íris e o comprimento da boca198. 

A sua metodologia propunha a elaboração de um traçado vertical, cujo eixo projetado a partir do centro 
da íris determinava os limites das comissuras. Contudo, a meticulosidade necessária à colocação dos 
globos oculares em crânios secos, mostrou uma série de pequenos erros que influenciariam direta-
mente a posição dos pontos Ch. 

Baseando-se no estudo de Krogman, três autores – Wilkinson, Stephan e Henneberg propuseram duas 
metodologias distinta. Stephan e Henneberg desenvolvem uma fórmula – a regra dos 75%, que rela-
ciona percentualmente a distância linear entre os bordos exteriores dos caninos superiores e o compri-
mento da boca.199 Em suma, estes defendem que a distância medida equivale a 75% do comprimento 
da boca. Paralelamente, Wilkinson, usando os pressupostos de Krogman,200 coloca os pontos Ch entre 
os caninos e pré-molares superiores. Partindo destes limites e considerando a curvatura da mandibula 
superior, Wilkinson adiciona perpendicularmente aos pontos Cheilion a espessura dos tecidos moles 
até chegar às comissuras labiais, conferindo de imediato a tridimensionalidade à boca.

Relativamente ao desenho da boca, considerando o delineamento do bordo dos lábios, Taylor refere 
que este varia consoante a estrutura do complexo bucal ou dos dentes. Para uma boa aproximação do 
contorno labial, deve assumir-se um traçado ligeiramente acima e abaixo da junção marcada entre a 

197  Krogman, Wilton Marion – Op. Cit., p. 268

198  Franco, Filipe – Op. Cit., p. 135

199  Stephan, Carl N.; Henneberg, Maciej – Predicitng Mouth Width from Inter- canine width – A 75% Rule. Journal of Forensic 

Sciences. Chicago: Callaghan and Co.. ISSN 0022-1198. Vol. 48, No 4 (2003), p. 726

200  Stephan, Carl N.; Murphy, S. J. – Mouth Width Prediction in Craniofacial Identification: Cadaver Tests of Four Recent Methods, 

Including Two Techniques for Edentulous Skulls. The Journal of Forensic Odonto-stomatology. Adelaide: Journal of Forensic 

Odonto-stomatology. ISSN 0258-414X. Vol. 26, N° 1 (2008), p. 2

FIGURA 159

Karen Taylor,

previsão da boca
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gengiva e o esmalte dos incisivos centrais (figura 160). Na determinação do lábio superior salienta-se 
o posicionamento do filtro (correspondente à depressão mediana da boca) cujo formato terá alguma 
conexão com o posicionamento das raízes dos dentes incisivos. Se estas seguirem um alinhamento 
vertical e paralelo, o filtro converge num formato quadrangular, por outro lado se as raízes apresen-
tarem uma inclinação simétrica o filtro alonga-se e o seu contorno é menos acentuado. 

No caso de se optar pelo desenho da boca mostrando parte da dentição, deve-se considerar a forma 
dos lábios por cima da estrutura dos dentes e da mandíbula. O seu formato poderá ser afetado pela 
projeção destes elementos, salientando a ausência ou o alinhamento de alguns dentes no avanço ou 
retrocesso dos lábios e consequente deformação do seu contorno. 

Considerando ainda o desenho da boca recorrendo à vista de perfil, compreende-se que este deverá ser 
realizado de forma consistente em relação à vista frontal. As decisões tomadas para o desenvolvimento 
frontal da boca, nomeadamente a determinação dos pontos cheilion deverão ser replicados na definição 
da comissura labial apresentada. A principal vantagem demonstrada neste traçado encontra-se na 
possibilidade de se representar a existência de algum tipo de prognatismo, dificilmente percecionado 
na representação frontal do rosto.

FIGURA 160

Karen Taylor,

detalhe da boca e do nariz 

pertencente a um desenho que 

serviu para identificar uma 

vítima de um homicídio 
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7. 

RETRATOS DE TRIBUNAL

Até ao inicio do tema que agora se introduz, o rosto tem sido o protagonista a partir do qual se procurou 
esmiuçar o desenho associado à representação e identificação de um indivíduo. Preconizado pela descrição 
dos seus caracteres ou na presença de uma matriz que permite desvendar os contornos de uma fisionomia 
latente, dá-se por concluído o estudo da fisionomia associada à investigação criminal e foca-se a utilidade 
do desenho na documentação dos espaços e da ação contigua ao julgamento de um determinado crime. 
Apesar de se ter questionado numa fase inicial o enquadramento desta tipologia à luz da presente inves-
tigação, salientando a inexistência de um vinculo estabelecido com as ciências forenses, considera-se a 
sua importância na definição e representação do cenário judicial que encerra e comunica o desfecho da 
investigação criminal. A ligação estabelecida com a justiça, bem como a articulação das potencialidades 
do desenho à representação dos seus intervenientes, determinou a presença incontornável dos retratos 
de tribunal, inserida no estudo do desenho forense. 

No primeiro capítulo analisaram-se as potencialidades do desenho aplicado à ciência, evidenciando o 
seu potencial enquanto veículo de comunicação. Esta valência é transversal à abordagem das tipologias 
que até ao momento se têm vindo a esmiuçar, contudo o expoente máximo do seu caráter comunicante 
ressurge no desenvolvimento dos retratos de tribunal. Se até então o desenho é entendido como uma 
ferramenta de investigação e comunicação do semblante com vista ao seu reconhecimento, dentro do 
tribunal este propõe-se a documentar os contornos da audiência onde se julgam os presumíveis autores 
de um crime. 

Alicerçados no universo gráfico das caricaturas e dos cartoons, o aparecimento destes grafismos foi 
impulsionado pelos jornais que procuravam acompanhar as notícias com ilustrações que permitissem 
iluminar os conteúdos vinculados ao texto. Para além da vertente ilustrativa, a presença do desenho na 
imprensa satirizava alguns aspetos da vida social e política. O desenvolvimento desta corrente estimulou 
a criação de alguns jornais que se dedicavam a caricaturar o comportamento da sociedade no inicio do 
século XIX. Entre alguns exemplares, salienta-se uma publicação francesa – Le Charivari, fundada por 
Charles Philipon em 1832.201 

Dedicado à sátira, este foi o primeiro exemplar a divulgar diariamente um desenho que ilustrava a mise 
en scène vivida nos tribunais. Dentro da vasta lista de colaboradores, encontra-se o caricaturista Honoré 
Daumier cujo trabalho gráfico incluí uma serie de desenhos dedicados à exposição das fragilidades e 
hipocrisias detetadas no sistema legal. Interessado por esta temática, Daumier retratava a dinâmica 
partilhada entre juízes e advogados apontando a indiferença e o entorpecimento dos primeiros – vulgar-
mente representados num estado de sonolência e apatia – e o caracter manipulador e a ardiloso investido 
nas personagens agitadas que procuram defender acima de tudo os seus interesses em vez de perse-
guirem os ideais promovidos pela justiça. 

Os desenhos criados por Daumier perpetuam ainda hoje o imaginário associado à representação carica-
turada da justiça, entregue muitas vezes à inércia e ineficácia dos órgãos que a regulam, porém, a sua 
costela satírica realçou a importância das imagens inserida nos meios de comunicação social. A possi-
bilidade de acompanhar a leitura do texto com a imagem tornou-se preponderante na disseminação de 
algumas notícias que beneficiavam com a presença de um elemento gráfico capaz de esclarecer e simpli-
ficar a retórica. Esta visão foi rapidamente associada à prática dos retratos de tribunal, cuja presença 
nos jornais dava a conhecer a ação da justiça associada ao momento do julgamento. Para além de se 
privilegiar a comunicação e a instrução do público em relação à dinâmica intrínseca ao sistema judicial, 
a produção destes desenhos colmatava a falta de meios permeáveis ao registo visual da reali-
dade. O advento da fotografia e o posterior desenvolvimento da imagem em movimento permitiram a 

201  Herz, Ruth – The Art of Justice: the judges’s perspective. EUA: Hart Publishing. 2012, p. 4
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superação desta lacuna, contudo a introdução destas tecnologias gerou alguma controvérsia relativa-
mente à sua utilização e coordenação com os órgãos responsáveis pelo exercício da jurisdição. 

A cobertura mediática de alguns julgamentos conduziu ao descontrole provocado pela imprensa que 
procurava transmitir uma visão sensacionalista dos acontecimentos. A reconhecida história sobre o 
homicida Bruno Hauptmann, julgado nos Estados Unidos em 1935, atraiu centenas de jornalistas e 
fotógrafos que na ávida procura de informações e imagens capazes de documentar o julgamento 
causaram uma serie de distúrbios durante a audiência. Como consequência desta exacerbação a 
American Bar Association (ABA) baniu em 1937 a presença dos meios de comunicação social dentro das 
instalações que resguardavam as instituições judiciais. De forma a suportar esta decisão, a ABA 
expressou a sua preocupação em relação à utilização de dispositivos de captura de imagem, conside-
rando que estes poderiam perturbar a dignidade da audiência e deturpar a realidade da investigação 
esplanada no processo jurídico.202

A introdução desta norma foi implementada por outros países que partilhavam o mesmo princípio, 
proibindo desta forma o registo fotográfico e sonoro da ação compreendida num julgamento. Durante 
várias décadas a decisão manteve-se inalterada, apesar da constestação gerada em torno desta temática, 
acabando por ser alvo de algumas exceções resultantes da regulação interna própria de cada estado 
americano ou país. No Reino Unido, o recurso à fotografia e ao o desenho são proibidos por lei desde 
1925.203 A única forma de documentar a audiência é através da memória guardada sobre o evento. 

Em 1994, a polémica gerada em torno do caso que acusava O.J. Simpson de duplo homicídio foi seguida 
pela televisão americana que transmitiu em direto o seu julgamento. A presença das câmaras na arena 
do tribunal voltou a reacender o debate sobre a pertinência deste tipo de cobertura jornalística, salien-
tando a sua influência no contexto específico de um processo crime. Algumas entidades da justiça, 
defendem que os dispositivos de captura de imagem poderão inibir ou distorcer o comportamento dos 
intervenientes durante a audiência. Consequentemente, a divulgação pública das imagens, em parti-
cular dos vídeos produzidos em sede de tribunal, poderá contaminar a memória das testemunhas que 
ainda não foram ouvidas, alterando deste modo o seu discurso. A par destas questões salvaguarda-se 
ainda o direito de se resguardar a natureza delicada de alguns casos e a identidade dos envolvidos.  

Ronald H. Rose, a retired Los Angeles County Superior Court judge, said the presence of 
cameras influences the behaviour of those involved and can undermine the court’s pursuit of 
justice. Some attorneys grandstand, others get nervous and make mistakes, he said. Jurors 
take notice and may try to see newscasts of the trial, which is against the rules. Witnesses 
can hear the testimony of others on television, perhaps compromising their own memories.

Stephen Ceaser, 2015 

Apesar desta controvérsia voltar a reativar o discurso relutante e defensor dos prejuízos inerentes à 
utilização dos dispositivos de captura de imagem na esfera judicial, estes passaram a ser permitidos 
nos tribunais estaduais abarcados pela legislação implementada nos EUA. Outros países seguiram a 
mesma vertente, salvaguardando a possibilidade de se recusar o acesso das câmaras mediante a decisão 
do juiz responsável pelo julgamento. 

Durante esta batalha legal, a presença do desenho acabou por prevalecer em virtude do estigma gerado 
em torno da evolução tecnológica. A sua natureza rudimentar promoveu, e continuará a promover, 
o contacto direto entre o desenhador e a audiência, a partir do qual se procede ao registo in loco do 

202  McElroy, Dana J.; Lovelady, Allison S. – Cameras in the Courtroom. [Em linha] [s.l.: s.n.].  2013. [Consult. 10 Fev. 2017]. Disponível 

em WWW: https://www.floridabar.org/news/resources/rpt-hbk-06/

203  Modéer, Kjell Å; Sunnqvist, Martin – Legal Stagings: The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, 

Literature, Media, Art and Architecture. Copenhaga: Museum Tusculanum Press, 2012, p. 60
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cenário, das ações e dos intervenientes vinculados ao julgamento de um determinado processo. É na 
representação destes elementos que o autor procura comunicar visualmente a dinâmica depositada 
neste ato, captando os momentos chave que permitem ilustrar toda a encenação. Numa corrida 
contra o tempo, o exercício frenético do desenho funciona como um flash capaz de suspender a ação 
no suporte, que será posteriormente utilizado como um veículo de comunicação e memória da realidade 
outrora percecionada. 

7.1  O DESENHO COMO MOTOR DA REPORTAGEM VISUAL 

Na impossibilidade de se fixar a realidade por intermédio de um dispositivo de captura de imagem, 
o desenho emerge como uma ferramenta incontornável capaz de reter a informação que se pretende 
comunicar. Ultrapassando as lacunas da linguagem verbal e escrita, este funciona como um inter-
mediário apto a expor e a documentar as imagens absorvidas pela perceção. É com base nesta noção 
que se salientam os desenhos realizados por Alfred Kantor, através dos quais se procura explorar, 
numa fase inicial, o sentido e a necessidade da reportagem visual subjacente ao desenvolvimento dos 
retratos de tribunal. 

Prisioneiro em três campos de concentração durante a segunda guerra mundial, Kantor realizou após 
a sua libertação uma serie de desenhos que documentam os contornos do holocausto. Na impossibili-
dade de fixar através de outros meios a realidade vivenciada durante o período em que esteve encarce-
rado, a memória e o desenho revelaram-se nos principais aliados que permitiram retratar e expor um 
dos momentos mais fraturantes da história da humanidade. 

Quando Bartolomeo Vanzetti foi condenado à pena de morte em 1923 pelo homicídio de dois homens 
na sequência de um assalto à mão armada realizado em Massachusetts, gerou-se uma grande contro-
vérsia sobre o modo como este caso foi investigado e julgado pelas entidades jurídicas. Baseado em 
pequenos detalhes e evidencias contraditórias questiona-se até hoje a legitimidade da pena atribuída, 
alertando-se para uma presumível inocência que terá sido penalizada pelo facto de o alegado homicida 
defender os ideais do anarquismo. Confrontado com um sentimento de injustiça, Vanzetti refletiu 
e escreveu no interior da sua cela em Boston sobre a privação da liberdade e a vulnerabilidade a que 
esteve exposto durante este período – it is incredible the insult made to the liberty, to the life, to the dignity 
of the human beings, by other human beings. And it is humiliating, for the who feels the common humanity the 
ties together all the man, good and bad, to think that all the commited infamies have not produced in the crowd an 
adequate sense of rebellion, of horrors, of disgust. It is humiliating to human beings, the posibility of such ferocity, 
of such cowardness.204

O mesmo tipo de pensamento e emoções terão certamente assolado o jovem Kantor que com 18 anos 
assistiu e experienciou as atrocidades impostas pelo sistema nazi na desumanização e extermínio 
de milhões de judeus. O sentimento de apatia e rendição perante a consciência de um fim anunciado 
conduziu à apreensão e memorização da realidade que mais tarde se traduziu na criação de um diário 
gráfico. Tendo em vista a criação deste documento é possível acompanhar o relato dos factos desde o 
momento em que Kantor foi encaminhado para Terezin, passando por Auschwitz até ser deportado 
para Schwarzheide. 

Segundo o autor, a aguarela que se apresentam na figura 161 foram desenhadas a partir de esboços 
realizados nos campos de concentração. Durante a época vivida em Terezin, Kantor manteve um diário 
no qual relatou de forma assídua a precariedade das cenas vividas nos campos de concentração. Um 
espelho das parcas condições de alojamento, falta de comida, proliferação de doenças e acima de tudo 
o desapego pelo ser humano. Quando foi enviado para Auschwitz estes desenhos ficaram a cargo de 

204  Kantor, Alfred – The book of Alfred Kantor: an artist journal of the holocausto. Londres: Piatkus, 1987, p. 4  
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um amigo que permaneceu em Terezin e que conseguiu mais tarde retornar-lhe o caderno no final da 
guerra. Consciente de que não poderia transportar consigo os meios que lhe permitiriam dar continui-
dade ao trabalho que já tinha desenvolvido, conseguiu arranjar um novo caderno para retratar o que 
iria encontrar no segundo campo de concentração. 

I was determined now to keep a continuous record. Even though I knew there was no chance 
to take these sketches out of Auschwitz. I drew whenecer possible. And, once drawn, these 
scenes could never be erased from mind. 
            Alfred Kantor, p. 6, 1987

Determinado em prosseguir com a reportagem, Kantor reconhece de imediato as dificuldades inerentes 
à recoleção dos materiais necessários para dar continuidade ao seu trabalho e ao mesmo tempo a inevita-
bilidade de ficar sem os desenhos no caso de ser novamente transferido. Esta noção levou-o a privilegiar o 
ação do desenho como um processo de memorização da realidade. O reconhecimento desta estratégia 
foi fulcral durante o período de tempo em que foi obrigado a permanecer no terceiro campo de 
concentração – Schwarzheide. Considerando a rigidez do sistema de vigilância a que este estaria sujeito, a 
maior parte dos desenhos que foram realizados neste contexto acabaram por ser destruídos pelo autor 
na eminente possibilidade de boicotarem a sua segurança.

Quando em 1945 se declarou o fim da guerra, Kantor conseguiu recuperar alguns desenhos referentes 
aos últimos campos de concentração onde esteve retido. Foi a partir destes testemunhos e da sua 
experiência sensorial que procurou criar uma reportagem visual apta a documentar a sua perspetiva 
pessoal sobre o holocausto. Encerrados em vinhetas, os desenhos são acompanhados pelo relato dos 
factos como se pertencessem a um storyboard concebido para orientar a criação de um documentário. 
Em cada desenho é possível vislumbrar as diferentes cenas que compõe a narrativa com o intuito de 
destacar individualmente a gravidade de cada momento vivenciado. Se por um lado estes retratos 
expõe um conjunto de crimes, por outro revelam a capacidade expositiva do desenho depositada na 
ação de recuperar as imagens que se encontram latentes na memória. 

Este exercício de evocação está, de certa forma, associado à prática dos retratos de tribunal. À imagem 
dos desenhos realizados por Kantor, estes sobrevivem da recriação de vários momentos efémeros, cujo 
esboço inicial apenas permite a estruturação das formas consolidadas no encontro com a memória que 
reteve os contornos da cena. Em contrapartida, estes desenhos não procuram sublimar a gravidade do 
crime julgado mas criar uma reportagem visual que permita acompanhar a evolução do julgamento. 
O foco concentra-se na tenacidade das decisões que muitas vezes ecoam através do desenho. 

Comprometido com a cena jurídica, o desenho procura escrutinar a eficácia da justiça no desenrolar 
dos acontecimentos que acompanham a apreciação dos crimes julgados. Esta noção é facilmente 
desmontada se se considerar que as imagens detêm o importante papel de validar fenómenos e acon-
tecimentos. É muitas vezes na sua presença que se constitui a evidência de uma ação que poderá ser 
comunicada através do desenho. No contacto com a imprensa a criação destes testemunhos visuais 
torna-se crucial para demonstrar o modo como o direito atua sobre a penalização dos crimes inseridos 
numa sociedade regulada por normas de conduta pré-estabelecidas.

FIGURA 161

Alfred Kantor,

diário gráfico
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7.2  A VULNERABILIDADE DA AUTORIA AO SERVIÇO DA IMPRENSA 

O objetivo primordial dos retratos de tribunal prende-se com o registo gráfico da ação vivida no julga-
mento. Suportado pelo campo de visão definido à priori, o desenhador procurará resgatar no suporte 
a fugacidade dos momentos que permitem ilustrar o evento. Diante deste compromisso salienta-se a 
importância da autoria durante a realização do desenho. 

No escrutínio das tipologias que constituem a prática do desenho forense, o compromisso estabelecido 
com a investigação criminal sobrepõe-se à marca autoral muitas vezes alheia aos desenhos realizados 
neste âmbito. Estes são geralmente executados sob o pretexto de auxiliar, comunicar e gerar pistas que 
conduzam ao reconhecimento de um indivíduo e por isso dispensam a identificação do autor que em 
alguns casos prefere manter o seu anonimato. A divulgação de uma assinatura num retrato robot pode 
tornar o autor suscetível ao contacto com o perpetrador retratado. Lisa Bailey desmitifica este assunto 
quando assume a presença acessória e potencialmente perigosa do seu nome enquadrado no desenho – 
“(...) the casework belongs to the police, not me. Besides, I don’t want an angry man with a gun to know my name”.205

A renuncia da autoria é consentânea, no entanto a sua presença poderá revelar-se quando se extra-
polam os limites do compromisso estabelecido com a investigação do crime. Na ausência deste vínculo, 
o desenho conquista uma expressão mais autónoma propícia ao desenvolvimento de qualidades 
gráficas individuais e à definição de um cunho próprio por parte do autor. Estas características são 
notórias quando se analisam as diretrizes associadas à construção dos retratos de tribunal. Livres 
das convenções e do rigor associado ao exercício das ciências forenses, estes privilegiam a visão e 
a interpretação do desenhador sobre os acontecimentos. Apesar de se considerar o caracter autoral 
impresso na representação, a perspetiva evidenciada no desenho deverá considerar os interesses da 
impressa que exige a representação geral da cena captada no interior do tribunal e o reconhecimento 
dos seus intervenientes. É importante que o fruidor identifique as personagens e compreenda através 
do desenho os contornos do enredo em causa. 

205  Bailey, Lisa – Op. Cit., p. 5

FIGURA 162

Jane Rosenberg,

retrato de Tom Brady

2015
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A assimilação dos elementos presentes no desenho estimula a eficácia da comunicação. Deste modo, 
a interpretação e a liberdade expressiva não deverão ultrapassar a representação objetiva da cena. 
Qualquer desvio poderá comprometer a leitura da imagem, abrindo a possibilidade de se reter infor-
mação que não corresponde à realidade. O retrato de Tom Brady (figura 162) difundido pelos meios de 
comunicação social é um dos muitos exemplos que procura enfatizar a vulnerabilidade intrínseca à 
produção destas imagens. 

Em 2015, o jogador de futebol americano pediu ao tribunal que revisse a sanção imposta pela NFL em 
relação à sua suspensão durante os primeiros quatro jogos da temporada. O julgamento foi acompanhado 
por Jane Rosenberg, uma retratista com 35 anos de experiência nesta área, que representou o rosto 
de Brady aparentemente esqueletizado e abatido. Perante esta imagem o público reagiu apontando as 
discrepâncias materializadas no desenho, considerando a representação pouco credível e suscetível à 
interpretação deturpada da aparência e postura do desportista durante a audiência. O reconhecimento 
desta fragilidade acaba por questionar se o desvio se deve às competências do desenhador ou se foi de 
certa forma incitado pela imprensa que procura explorar o sensacionalismo e o efeito de novidade/
mediatismo fomentado pelo desenho que acompanha a notícia. 

Leslie Moran, professor de direito na Universidade de Londres, defende que a expressão do desenho nos 
retratos de tribunal detém uma mensagem subliminar que extrapola a comunicação objetiva da notícia. 
Os sinais da composição apressada, presentes no retrato de Brady, contribuem simbolicamente para 
associar a imagem e a história à ideia de notícia de última hora.206 Esta estratégia incita ao consumo 
dos jornais que procuram cobrir os temas decorrentes da atualidade, centrando o seu interesse em 
assuntos mediáticos que suscitem a curiosidade do público. A necessidade de espicaçar a atenção do 
consumidor poderá evidenciar ainda a presença de dois elementos chave na construção do desenho: 
o dramatismo e a simplificação. A personificação do drama valoriza e aumenta o grau de importância 
atribuído à história que se relata. Ao polarizar a noção de conflito e espetacularidade, o desenhador 
poderá sobrecarregar a aparência dos intervenientes, exagerar a postura e os movimentos observados 
durante a audiência, criando desta forma o destaque necessário ao consumo da notícia.   

Dramatization in indeed one of the necessary ingredients of the news value of a story. Another 
is simplification of the process, which tends to point to the use of stark binary oppositions, 
which in turn seems to accord the public with the competence to judge the judges, not unlike 
the public judging the references in sporting events.

Ruth Herz, p. 7, 2012

Aliada à projeção do drama é necessário retratar toda a encenação recorrendo a processos de simpli-
ficação gráfica que permitam ao fruidor compreender os códigos comportamentais utilizados na sala 
de tribunal. É através do desenho que se instiga o observador a assimilar e a avaliar a competência das 
entidades judiciais. Assente nesta estrutura pré-concebida compreende-se que os retratos de tribunal 
respondem às necessidades dos diferentes veículos de comunicação, remetendo para segundo plano a 
autoria dos seus desenhos.  

Apesar de alguns exemplares revelarem a identidade do autor que os criou, é a imprensa que define as 
diretrizes a partir das quais estes se desenvolvem. A aplicação destas normas obriga à construção de 
um desenho objetivo e graficamente próximo da realidade vivida no julgamento, no qual se espelham 
grandes planos focados no enquadramento geral da cena e outros mais próximos dos intervenientes 
que vão intervindo durante a audiência. Dentro deste espectro salientam-se ainda as particularidades 
que definem a composição formal do desenho – a primeira centrada no posicionamento estratégico do 
suporte e a segunda refletida na organização das personagens no desenho. 

206  Moran, Leslie – Every Picture speaks a thousand words: visualing judicial authority in the press in Intersections of law and 

Culture. Londres: Palgrave. 2011., p.10-11
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Ao folhear o livro Courtrooom Sketch, nota-se que os retratos desenhados por Betty Wells recorrem suces-
sivamente à orientação horizontal da folha de papel. A utilização deste formato, transversal ao universo 
dos retratos de tribunal, estará associada à produção das imagens que acompanham a narrativa de 
uma história.207 Considerando o campo de visão a partir do qual se observa a realidade que nos rodeia, 
compreende-se que a perceção do mundo nos é transmitida numa versão panorâmica 16:9. Sendo o 
desenho neste caso o veículo que procura fixar os contornos dessa realidade, torna-se preponderante a 
utilização horizontal do suporte que vai de encontro ao enquadramento definido pelos limites do olhar.   

Paralelamente à configuração do suporte, observa-se ainda o modo como se destacam as personagens 
no desenho. De acordo com o desenrolar da audiência, o desenhador procurará centrar a represen-
tação na personagem que se encontra em evidência. A figura 163 espelha essa estratégia ao apresentar 
em primeiro plano o advogado de Mike Duffy a defender o seu cliente das acusações apresentadas ao 
tribunal. Enquadrado no cenário, Donald Bayne sobressai diante da assistência que se esbate no fundo 
ocre, servindo apenas como uma referência ao enquadramento da sua presença no espaço. O desenho 
realizado por Betty Wells segue o mesmo tipo de abordagem. A representação do governador Marvin 
Mandel (figura 164), acusado de crimes de corrupção contra o estado de Maryland, destaca-se em relação 
aos seus pares. O detalhe concentrado no retrato de Mandel contrasta com a neutralização das restantes 
personagens, cuja minúcia se vai perdendo à medida que os rosto se vão tornando cada vez mais distantes. 
Para além de se focar a comparência do arguido no julgamento, o desenho explora também o comporta-
mento manifestados através das expressões faciais, postura e gestos. A observação destas características 
contribui para a construção de um perfil que será associado ao conteúdo da notícia. 

207  “The Picture utilises a landscape format, where the horizontal axis is longer than the vertical axis, a format associated with pictures that have 

a strong story-telling function” - Moran, Leslie – Op. Cit., p. 11

FIGURA 163

Greg Banning,

retrato do advogado do senador Mike Duffy

2015
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A exploração gráfica dos intervenientes que coordenam e participam da ação judicial contribui para 
alimentar as manchetes dos jornais que procuram aliar o dramatismo da imagem à especulação da 
narrativa que a emoldura. Esta noção faz parte da estratégia que considera o poder e a importância das 
imagens na produção e difusão das notícias. A sua presença desempenha um papel fundamental na 
construção de uma dinâmica emocional essencial à comunicação e assimilação da história por detrás 
de um determinado acontecimento. A expressão – ver para crer – reclama essa ligação que procura 
validar o conhecimento por intermedio da representação visual. Na incessante busca pela verdade, 
Elizabeth Williams defende que os seus retratos procuram revelar a realidade objetiva da audiência 
– “You want to frame the scene so that it is journalistically correct. When you see one of my drawings you should 
hopefully get a sense that you were sitting where I was sitting.”208

Comprometida com o relato fiel do cenário judicial, Williams procura identificar em cada audiência o 
momento chave que irá despertar o interesse da imprensa e consequentemente a atenção do consu-
midor. No julgamento que condenou o ex-corrector americano Bernard L. Madoff por fraude financeira, 
a retratista capturou o instante em que este foi algemado e escoltado até à prisão. A simplicidade do 
esboço representado na figura 165 comunica a decisão promulgada pelo tribunal, encerrando desta 
forma o desfecho do processo. Outro exemplo relevante surge na sequência da investigação que averi-
guou a falsificação de um quadro vendido pela galeria Knoedler & Co. por oito milhões de dólares sob a 
autoria do artista plástico Mark Rothko. Durante o julgamento, Wiliams realizou vários desenhos entre 
os quais se destaca o retrato que representa Domenico De Sole, um dos compradores, a apontar para 
a pintura enquanto dá o seu testemunho – “it was a dramatic scene, and it kind of told the whole story of this 
man and this picture that he had bought for $8 million and it’s a fake.”209 O confronto entre o colecionador e a 
obra falsa resume a história da aquisição do quadro, expondo o esquema de extorsão levado a cabo por 
Ann Freedman, presidente da Knoedler, na sequência da venda de 30 obras forjadas. 

208  Hoban, Phoebe – Trial and Image: Courtroom Artists Capture the Colors and Gestures of Justice. Art News. 

[Em linha] [s.l.: s.n.]. 2015.[Consult. 4 Mar. 2017]. Disponível em WWW: http://www.artnews.com/2016/05/27/

trial-image-courtroom-artists-capture-the-colors-and-gestures-of-justice/

209  Hoban, Phoebe – Op. Cit. 

FIGURA 164

Betty Wells,

governador Mandel

1976
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A realização destes desenhos está intimamente ligada com a divulgação pública de casos mediá-
ticos, cuja dinâmica dos processos é acompanhada pelos meios de comunicação social que procuram 
resgatar através do desenho as imagens que documentam o julgamento. Apesar da sua presença 
na atual sociedade ser cada vez mais residual, centrando-se essencialmente em alguns estados da 
américa, alguns retratistas continuam a divulgar o seu trabalho e a promover o interesse latente na 
produção destas imagens. 

7.2.1  DESENHAR NA ASSISTÊNCIA

 A VISÃO DA RETRATISTA BETTY WELLS

Television reporters needs pictures – the audience expect to see the action. But our basic tool, 
the camera, isn’t allowed inside most American courtrooms. Artwork is the fall-back we’ve 
been given (…).  

Lou Young in Art of Justice: An Eyewitness View of Thirty Infamous Trials, 2006, p. 10 

A relação que os meios de comunicação mantêm com as imagens é incontornável. Sem a sua presença 
poderia limitar-se o interesse e a compreensão dos temas que preenchem a atualidade. O acesso à repre-
sentação visual desperta a curiosidade do fruidor que procura ver para além da informação, alimentando 
deste modo a atividade dos contadores de histórias. Dentro do tribunal Betty Wells procura acompanhar 
esta dinâmica através do desenho. Recorrendo à combinação de uma variedade de ferramentas e 
suportes, a ilustradora representa a ação do julgamento permitindo a sua visualização pública. 

Momentos antes da audiência, Wells posiciona-se na assistência envergando um avental plastificado 
que lhe permite aceder à coleção de lápis, marcadores e canetas distribuídas por várias camadas de 
bolsos. A utilização deste apetrecho permite-lhe agilizar a coordenação motora essencial à criação de 
um desenho expedito que procura fixar a imagem relvelada num instante momentâneo. A expressão 

FIGURA 165

Elizabeth Williams,

julgamento de Bernie Madoff

2009
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do imediato poderá associar-se ao conceito de memória eidética, comummente conhecida por memória 
fotográfica. Do grego eidetikós – relativo à forma, esta reclama a capacidade de recordar a imagem das 
coisas outrora vistas ou ouvidas com um elevado grau de precisão. Embora a ciência não consiga 
reconhecer e provar a existência desta capacidade no ser humano, a maioria das pessoas detém a 
habilidade de recuperar a imagem de uma situação vivida. 

O amadurecimento da memória visual é preponderante para o desenhador se se considerar a décalage 
manifestada entre o tempo necessário à produção do desenho e a duração de algumas intervenções 
durante o julgamento. A necessidade de reter o máximo de informação possível sobre um determinado 
momento permitirá concluir a representação para além da ação. Quanto menor for o desfasamento 
entre ambas as partes, maior é o detalhe depositado na composição. Como forma de contrariar esta 
tendência alguns retratistas procuram criar vários esboços in loco que são posteriormente afinados 
até serem encaminhados para a entidade responsável pela sua publicação. Wells dispensa este tipo 
de abordagem, optando por finalizar o desenho dentro do tribunal e em conjunto com o repórter que 
irá escrever a notícia. O permanente contacto entre ambos permite enquadrar a representação no 
contexto da notícia, evitando deste modo a representação de momentos e personagens que não serão 
mencionados no texto.  

It’s always good to have an idea of witch sketches may be needed for the news broadcast. 
Try to sit as close to your reporter or correspondent in courtroom so that signals by hand, 
face or notes between you can indicate what subjects to sketch or not and how many needed. 

Betty Wells, 2014, p. 16

O compromisso com os meios de comunicação social é crucial para a criação dos retratos de tribunal, 
esta influência é notória na definição dos elementos que acabarão por figurar no desenho, mas também 
na escolha dos materiais utilizados durante o processo. Existe uma variedade de ferramentas que 
poderá ser empregue nesta prática, contudo a sua seleção é muitas vezes influenciada pela rapidez 
necessária à criação do desenho e pela visibilidade que este alcança quando é transmitido através 
das diferentes plataformas de informação. Enquanto os lápis de cor acompanham os movimentos da 
mão aliando a rapidez do traço à coloração da representação, a sua expressão perde-se quando se 
transmite o resultado final no ecrã luminoso da televisão. O confronto com a luz das câmaras absorve 
e esbate as tonalidades do desenho. Em contrapartida, a utilização dos pasteis enfatiza as suas poten-
cialidades cromáticas mas falham na afinação dos detalhes e nas sucessivas alterações exigidas ao 
longo do desenho.210 

Ciente das vantagens e limitações implícitas no uso de determinadas ferramentas, Betty Wells recorreu 
a uma combinação de meios que lhe permitissem ajustar as exigências partilhadas entre a prática do 
desenho e o canal de notícias para o qual trabalhou durante 25 anos –  a NBC News. A sobreposição das 
canetas (ideais para definir pormenores) em contacto com a mancha criada pelos marcadores e os lápis 
de cor, permitem cobrir rapidamente a superfície do desenho, marcando a presença de tons vibrantes 
que fizessem sobressair a representação no contexto televisivo. Dos inúmeros desenhos realizados ao 
longo da sua carreira salientam-se dois exemplos: o primeiro corresponde à cobertura dos encontros 
políticos no Capitólio e a segunda aborda o julgamento do caso Watergate.  

Antes de se estabelecer a transmissão televisiva dos debates políticos promovidos pelo Capitólio na 
década de 70, o acompanhamento jornalístico destes eventos era acompanhado por vários repórteres 
e ilustradores. Dentro do edifício, as equipas que trabalhavam para a comunicação social procuravam 
documentar o núcleo das decisões levadas a cabo pelo senado e pela Câmara dos representantes. 
Impedidos de realizar qualquer tipo de esboço no interior dos auditórios, os retratistas dependiam 

210  Wells, Betty – Illustrating Justice for NBC News. ISBN-13: 978-1499121322. 2014, p. 14
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apenas de um bloco de notas que servia para descrever o que se podia observar das bancadas.211 
Esta perspetiva é demonstrada no desenho da figura 166, a partir do qual se pode localizar Betty Wells, 
sentada ao lado de dois repórteres, a desenhar a assembleia da Câmara dos Representantes após se 
aprovar a prática do desenho durante a sessão. 

Eventually we were allowed to take in a small sketchbook, and by using sport and opera 
glasses we attained a better view of the floor.

Betty Wells, 2014, p. 67

A possibilidade de desenhar as movimentações presentes nestas reuniões, permitiu a criação de 
dezenas de imagens que procuravam oscultar o comportamento dos representantes de cada estado. 
O alvoroço manifestado em alguns desenhos transmite a dificuldade implícita na sua produção, refor-
çando a necessidade de se estabelecerem prioridades à medida que se vai materializando a composição. 
Na impossibilidade de se proceder ao registo pormenorizado de todos os intervenientes da ação, 
o desenhador é obrigado a estabelecer prioridades, desenhando com mais detalhe o que se aproxima 
do seu campo de visão. Entre os planos que transmitem uma vista panorâmica sobre a assembleia 
encontram-se alguns desenhos que focam a expressão facial e corporal de alguns senadores proemi-
nentes. A importância dada à postura e aos gestos permite compreender e enquadrar a intervenção 
destas personagens no cenário político. O apontar de dedos, o cruzar de braços e os punhos cerrados, 
que numa situação limite embatem contra a superfície das bancadas, revelam a tensão gerada na 
assembleia enquanto se debatem posições mediadas pela retórica política (figuras 167, 168,169). 

211  Wells, Betty – Op. Cit., p. 67

FIGURA 166

Betty Wells,

assembleia da Câmara dos Representantes 

1978
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FIGURA 167

Betty Wells,

senadores Robert Byrd, Howard 

Metzenbaum e James Abourezk

1970 

FIGURA 168

Betty Wells,

senador Baker de braço levantado

1978

FIGURA 169

Betty Wells,

senador Talmadge no senado a prestar 

um testemunho (p. 284)

1979
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Paralelamente à exposição dos desenhos que documentaram durante anos o foco administrativo 
dos Estados Unidos, Betty Wells teve a oportunidade de presenciar alguns dos julgamentos mais 
mediáticos que marcaram a história da América nas ultimas décadas. Um dos que mais se destaca 
corresponde à investigação do caso Watergate. Em 1972, na época das eleições presidenciais, cinco 
indivíduos invadiram a sede do Partido Democrata – o edifício Watergate, com o objetivo de instalar 
escutas nas linhas telefónicas. A detenção dos invasores, revelou a participação de um elemento 
que trabalhava no comité de reeleição do presidente Richard Nixon, levantando a suspeita do envol-
vimento da Casa Branca no esquema montado por detrás desta operação. Na tentativa de averiguar 
o sucedido criou-se uma comissão de inquérito que viria a revelar o envolvimento do presidente 
numa rede de ações criminosas.

A cobertura jornalística do julgamento foi feroz e exigia a apresentação das imagens num período 
de tempo limitado, uma vez que estas tinham de acompanhar os últimos desenvolvimentos do 
processo. Como forma de combater a pressão envolvida na produção e entrega dos desenhos, Wells 
realizou uma serie de estudos preliminares que lhe permitiram fazer um reconhecimento da corte 
jurídica e ensaiar a configuração do espaço arquitetónico.212 O domínio prévio desta estrutura 
beneficiava o desenho que se focava na intervenção dos diferentes participantes em detrimento 
da estruturação do cenário. 

Durante este período, o tribunal acabou por acomodar durante várias sessões mais de uma dezena 
de ilustradores que se situavam na primeira fila da assistência, de frente para a tribuna e no centro 
da ação.213 A presença massiva do desenho era evidente e dominava a transmissão dos aconteci-
mentos mais preponderantes da audiência. Inserida no reportório visual que continua a contar a 
história do Watergate, a figura 170 representa um dos momentos mais significativos do julgamento. 
Diante da suspeita que fomentava o envolvimento do governo no assalto ao edifício Watergate, e 
na consequente obstrução da investigação, foram secretamente gravas todas as conversas dentro 
Casa Branca durante um determinado período de tempo. Ao analisar as cassetes, a Comissão de 
Justiça da Câmara de Representantes concluiu que Nixon procurou encobrir o assalto e dificultar a 
investigação do caso utilizando sua influência política. Mantendo contacto com vários intermediários: 
o chefe de estado da casa Branca Harry Haldeman, o ministro dos assuntos domésticos John Daniel 
Ehrlichman e o Procurador-Geral dos EUA John Newton Mitchell, o desenho realizado por Wells 
demonstra o confronto destes indivíduos com as gravações que os tornavam cúmplices dos crimes 
cometidos pelo presidente. O registo deste momento marca o desfecho do caso que culminou com 
a renuncia de Nixon à presidência dos Estados Unidos, sendo posteriormente acusado de obstrução 
à justiça, utilização abusiva do FBI, da CIA e dos serviços fiscais.

A importância do desenho assinalado marca por um lado o fim da inocência associada aos valores 
que orientam e comandam a classe política e ao mesmo tempo demonstra a eficácia da justiça 
durante a execução do processo. 

212  Wells, Betty – Op. Cit., p. 27

213  Idem, Ibidem

FIGURA 170

Betty Wells,

Haldeman, Ehrlichman e Michell a 

ouvir as gravações associadas 

ao caso Watergate 

1972-73
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7.2.2.   DESENHAR NA TRIBUNA 

A INTERPRETAÇÃO DO JUIZ PIERRE CAVELLAT

What makes Pierre Cavellat’s drawings so different and fascinating is that they were made 
not by an onlooker, but by the judge, the main actor in the courtroom. 

Ruth Herz, p. 5, 2012

Se é vulgar pensar-se que os retratos de tribunal são geralmente atribuídos a profissionais com formação 
ligada à área das artes, o mesmo não se poderá dizer dos desenhos produzidos pelo juiz Pierre Cavellat. 
Na altura em que presidia as audiências em França, entre 1929 e 1969, a frequente utilização dos lápis 
e das canetas permitiam-lhe concentrar-se no caso e nas pessoas que dele faziam parte. 

Ciente desta valência, o desenho é compreendido neste contexto como um instrumento auxiliar da 
visão que permite apurar a perceção e o entendimento da cena, registando no suporte os contornos do 
julgamento de acordo com um ponto de vista distinto em termos de perspetiva e interpretação pessoal.

Assumindo o seu posicionamento dentro do tribunal, os desenhos manifestam a visão de quem está 
sentado num patamar mais elevado e voltado para o átrio onde se desenrola a ação. Da tribuna, 
Cavellat conseguia observar o espaço na sua plenitude, desde os detalhes arquitetónicos até à presença 
e o comportamento de todos os intervenientes – a postura arrogante dos advogados, a resignação ou 
inquietude do arguido, a intervenção das testemunhas, a satisfação dos guardas no exercício da sua 
autoridade momentânea e a parada de homens e mulheres que se expõem neste contexto, incluindo 
os indivíduos sentados na assistência. Para além de se reconhecerem estas personagens nos desenhos, 
revelam-se ainda as conjeturas que ultrapassam a simplicidade de um registo gráfico despretensioso. 
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Assim como os retratistas procuram insuflar o drama captado no interior do tribunal, os desenhos de 
Cavellat detém uma reflexão crítica em relação à sua profissão e ao entendimento da justiça num sentido 
lato. Esta intenção funde-se na natureza dos casos submetidos à sua apreciação jurídica, a partir dos quais 
é possível aceder à história do julgamento segundo a sua perspetiva pessoal – his pictures are undoubtedly 
another way of telling a personal judicial story.214 Na ausência de outras referências, estas representações 
revelam o universo interior do juiz, cujas considerações transcendem o momento em que se verbaliza a 
decisão comunicada no tribunal. 

Alheio à introdução da escrita na representação, esta aparece pontualmente em alguns exemplos, Cavellat 
privilegia a linguagem pictórica em detrimento da palavra. A manifestação desta atitude é certamente 
invulgar, uma vez que o direito se baseia no exercício do discurso e da retórica que pressupõe a viabi-
lização de um sistema de normas criado com vista à regulação da sociedade. O recurso à linguagem é 
entendido pelas entidades judiciais como a base da razão. Esta noção opõe-se muitas vezes à valorização 
das imagens, cuja forma e os conteúdos são frequentemente questionados pelas ciências humanas. Se 
por um lado se focam as fragilidades inerentes à sua produção, ao mesmo tempo reconhece-se o impacto 
que estas detêm na sociedade destacando a forma como inflamam reações e despertam emoções.215 

Dentro da especulação gerada em torno deste assunto, assinala-se o recente interesse depositado no 
estudo dos retratos de tribunal como uma ferramenta de reconhecimento e análise do sistema legal. 
Enquanto Leslie Moran e Lynda Nead questionam a pertinência e a importância destes desenhos na 
evolução da cultura visual relacionada com a esfera judicial, Ruth Hertz procura desvirtuar a ideia 
pré-concebida de que os juízes apenas se baseiam na aplicação objetiva da lei, renunciando à expressão 
da personalidade no decorrer da sua atividade profissional.

I hope to spark awareness of how judges not only apply the written law, but also how 
they bring their personality into their daily practice. Cavellat’s pictures clearly question the 
mainstream legal method of thinking about law in terms of rules while ignoring the persons 
involved in the process. 

Ruth Herz, p. 6, 2012

Antes de se explorar o modo como os desenhos do juiz Cavellat refletem a sua visão em relação à justiça 
e ao exercício da jurisdição, é importante perceber os moldes a partir dos quais se desenvolve o pensa-
mento e as aptidões inerentes à prática desta profissão. Ao focar o percurso académico que despoleta a 
preparação de qualquer entidade judicial compreende-se que este se foca no ensino do direito. Em França, 
assim como na maioria dos países europeus, incluindo Portugal, a expressão da justiça concentra-se na 
aplicação do direito civil. Isto significa que a lei é estruturada por códigos que representam de forma 
abstrata os princípios gerais a partir dos quais se rege uma sociedade. A aprendizagem destas normas é 
transmitida pela academia que procura exercitar a aplicação dos diferentes códigos processuais: fiscal, 
penal, administrativo, entre outros, à resolução de casos práticos. No contacto permanente entre a teoria 
e a prática, os estudantes analisam o método judicial e aprendem a argumentar de acordo com os cons-
trangimentos e as adversidades que se lhes apresentam durante a resolução destes ensaios/exercícios.   

Como consequência do sistema de ensino vigente, denuncia-se a falta de preparação dos advogados na 
aplicação real da teoria apreendida durante todo o percurso académico. O fosso criado entre o laboratório 
experimental de direito e a realidade absorvida pelos problemas da sociedade sublinha a dificuldade de 
adaptação dos recém-licenciados viciados no exercício objetivo/normativo do direito, sem considerar as 
particularidades identitárias de cada país e a necessidade de procurar soluções que vão para além do 
recurso aos códigos que sustentam o sistema legislativo.  

214  Herz, Ruth – Op. Cit., p. 3

215  Idem, Ibidem
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Students internalize the judicial method and learn to argue within the given constrains. 
They are rarely trained as critical legal scholars who may need to look for alternatives beyond 
instant innate solutions to the existing system. 

Ruth Herz, p. 12, 2012

A imaturidade intrínseca ao desenvolvimento do pensamento crítico transpõe-se de igual modo para 
a atividade do juiz que partilha a formação instituída na instrução dos advogados. Esta noção reflete-
se na dificuldade de articular o discurso da justiça com a gestão dos conflitos gerados na vida real. 
Perante este desafio, o juiz deverá estar apto a encontrar soluções adaptadas à realidade dos indivíduos, 
contemplando a natureza específica dos seus problemas, em vez de se focar numa resolução legalmente 
satisfatória. O contacto com os diferentes elementos envolvidos no litígio e a documentação que atesta 
esse confronto é essencial para o reconhecimento da história e consequente dissolução do problema 
apresentado à instituição judicial. 

No exercício da sua profissão, os magistrados 
contactam diariamente com a informação dos 
processos que lhes permite compreender e 
reconstituir a narrativa dos casos reportados. 
A capacidade delegada ao juiz de visualizar um 
evento através da linguagem, fomenta a criação 
de imagens mentais que possibilitem a contex-
tualização da litigância com base nas descrições 
do arguido, das testemunhas e dos seus defen-
sores legais. Um exemplo que extrapola os limites 
desta habilidade é representado através de um 
esboço (figura 171) criado por Cavellat antes de 
um julgamento.216 Numa conjugação entre o texto 
e a linha que delimita as figuras, este funciona 
como um estudo preparatório para audiência, no 
qual se demonstra o comportamento dos inter-
venientes na ação através da representação dos 
seus atos. Muito embora se considere a vertente 
que procura explanar a narrativa por detrás do 
julgamento, a estrutura do desenho poderá ser 
também entendida como como um auxiliar de 
memória que permite reconhecer os contornos do 
processo e orientar o juiz no decorrer da sessão.    

A par das garatujas que acompanham as notas 
preparatórias sobre os casos esplanados em 
tribunal, analisam-se os desenhos produzidos 
pelo juiz durante a audiência. Antes de se sentar 
na tribuna, Cavelat escondia nas mangas da sua 
toga os lápis e as canetas que lhe permitiam 
registar as cenas que acompanhavam a expo-
sição dos processos.217 Na impossibilidade trans-
portar consigo algumas folhas de papel, os seus 
desenhos eram acomodados nos mais variados 
suportes, desde documentos que se tornavam

216  Herz, Ruth – Op. Cit., p. 14

217  Idem, p. 42

FIGURA 171

Pierre Cavellat,

desenho preparatório realizado antes 

da audiência 
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indispensáveis ao processo até pedaços de papel 
com ou sem texto que lhe permitissem registar 
impulsivamente o que diante dos seus olhos se 
perfilava. Um exemplo que marca a presença 
espontânea do desenho aliada aos documentos 
que suportam a justiça aparece numa lista do 
tribunal que enuncia a presença dos interve-
nientes envolvidos na audiência (figura 172). 

Segundo Hertz, esta representação assemelha-
se à criação de um programa que anuncia uma 
peça de teatro, na qual se transformam as 
figuras representadas no desenho em persona-
gens prestes a atuar em palco. O dramatismo 
depositado na trama que acompanha a volume-
tria e o negrume das togas aproxima-se da aura 
criada em torno da tragédia grega, estabelecendo 
deste modo uma comparação entre o auditório 
do tribunal e a arena do teatro. Esta associação 
é bastante comum, não só pela ideologia mani-
festada na origem do vocábulo teatro – derivado 
do grego theatrom que significa lugar para ver, 
mas também pelo facto de se reconhecer que o 
tribunal é o espaço onde se desdobram os dramas 
da vida real.

No desenrolar da dramaturgia incitada pelas 
entidades judiciais, os desenhos de Cavellat 
reforçam a noção de que a ação do julgamento se 
assemelha à sucessão dos atos presentes numa 
peça de teatro. Sendo atribuído um papel a cada 
elemento presente, seja ele focado na defesa 
ou acusação das partes envolvidas no litígio, a 
encenação da audiência culmina no desenrolar 
de uma coreografia própria mediada pelo juiz.
No centro dos acontecimentos, este procura avaliar o desempenho de todos os intervenientes envol-
vidos na cena. O reflexo desta atitude é manifestado na forma como Cavellat desenha as figuras que 
se vão movimentando no tribunal. O reconhecimento inicial das suas características físicas é rapida-
mente associado ao caráter que estas vão demonstrando durante a sua exposição. A utilização da cor, 
introduzida no desenho quando o espetáculo termina, destaca as virtudes e os defeitos das persona-
gens que procuram salvaguardar os seus interesses ou sucumbem ao dramatismo vivido no momento. 

Sometimes colour is the code for messages he wants to deliver about the space or about a 
person. For example, he uses the colour purple, the colour of nobility, for the judge’s chair, or 
he dresses a woman in light blue, a symbol of virtuousness, to allude to her role or character. 

Ruth Herz, p. 40, 2012

A associação da cor aos traços de personalidade sublinha a atenção do juiz perante a intervenção 
das diferentes partes envolvidas no litígio. Enquanto este observa e conduz a audiência, está do 
mesmo modo a avaliar e a registar o comportamento e a linguagem corporal de todos os presentes. 
Durante este processo o desenho contempla o reflexo do seu julgamento, evidenciando a imagem da 
realidade efémera vivida em tribunal. Implícito neste registo, comtempla-se a perspetiva marcada na 

FIGURA 172

Pierre Cavellat,

desenho preparatório realizado no 

interior do tribunal 



293

representação de todo o enquadramento, considerando o posicionamento do magistrado no centro 
dos acontecimentos. Este ponto de vista aproxima o observador do exercício da jurisdição, tornando-o 
cúmplice de tudo o que é registado na composição. 

Entre as personagens que se apresentam nos seus desenhos, Cavellat representa frequentemente a 
postura dos advogados que procuram seduzir e convencer a audiência com a sua oratória. A figura 173, 
estabelece uma comparação entre um cantor de opera e a expressão corporal do advogado em tribu-
nal.218 Envolto no dramatismo exponenciado pelos volumes da toga, a expressão dos olhos fechados e 
a cabeça inclinada anunciam o discurso ensaiado que se assemelha ao canto das arias, cuja entoação 
anuncia o desfecho de uma história trágica. A representação destas personagens está invariavelmente 
associada à teatralização dos gestos que muitas vezes procuram acompanhar a sagacidade da argu-
mentação. Na gesticulação dos braços e das mãos procura-se convencer a plateia e reunir consensos. 
Por detrás da faceta que acompanha o discurso presunçoso dos advogados, aparentemente confortáveis 
com o seu desempenho em tribunal, Cavellat representa também alguns sinais da sua fragilidade. 
Na figura 174, a cabeça destorcida da primeira figura que se apresenta na imagem, o punho cerrado e 
o posicionamento da mão sobre o rosto da ultima, destacam e caricaturam um momento de fraqueza 
observado pelo Juiz.  

218  Herz, Ruth – Op. Cit., p. 57

FIGURA 173

Pierre Cavellat,

s/ título

FIGURA 174

Pierre Cavellat,

s/ título
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Aliançado à figuração dos advogados, regista-se ainda o comportamento e as reações dos arguidos e 
das testemunhas, cujos depoimentos são muitas vezes preponderantes para a análise que o juiz irá 
fazer sobre o processo. Enquanto a testemunha representada na figura 175 se pronuncia sobre a ocor-
rência, Cavellat destaca a vermelho o rosto do arguido visivelmente enraivecido e envergonhado com o 
relato. Reconhecendo o poder da testemunha, o advogado que se encontra de pé procura justificar o seu 
cliente, enquanto o colega tenta esconder o facto de ter sido apanhado de surpresa.219  

A observação destes quadros, sublinha a importância do desenho entendido como um auxiliar precioso 
que permite complementar o discurso dos intervenientes na ação. Utilizado como um forte aliado no 
decorrer da audiência, Cavellat desenha com o intuito de afinar a sua perceção em relação ao caso e 
recolher pistas que vão para além das provas introduzidas no processo. Ao fixar a efemeridade do que 
se passa em tribunal, este poderá refletir antes de pronunciar o seu veredito final.   

219  Herz, Ruth – Op. Cit., p. 70

FIGURA 175

Pierre Cavellat,

s/ título
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8. 

INFOGRAFIA FORENSE 

Drawing in comparison to other forms of image production offers a number of advantages: it is 
clearly possible using simple means, like the proverbial “paper and pencil”, to make complicated 
matters clear, imaginable, communicable. 

Cit. por Richeter Verlag Dusserdorf, p. 9, 2005

Considerando o caracter utilitário do desenho inserido no âmbito desta investigação, compreende-se 
que este se vai desdobrando em diversos tipos de funcionalidades consoante as necessidades da investi-
gação criminal. Desde a capacidade de desvendar a fisionomia do rosto, na procura da identidade, até ao 
registo e entendimento da realidade jurídica, o desenho impulsiona um conjunto de ações que permitem 
ensaiar, simular, documentar e comunicar o que a linguagem não consegue muitas vezes deslindar. É 
na ativação deste caráter intencional que se introduz a análise dos desenhos que exploram o enquadra-
mento do crime, possibilitando a visualização profícua do local e dos contornos que permitem recriar o 
ilícito criminal.  

Designada originalmente por vários artistas forenses através do termo demonstrative evidence220, esta tipo-
logia prevê a representação gráfica das cenas, personagens, objetos e toda a informação que constitui a 
história do crime, demonstrando em tribunal as imagens que procuram contextualizar as evidências 
apresentadas durante o processo. Na tentativa de aproximar a nomenclatura utilizada nos EUA à reali-
zação destes desenhos em Portugal, considerou-se, em conjunto com os peritos do LPC, que a designação 
mais adequada se baseia no conceito de infografia forense, frequentemente utilizado no laboratório pelo 
departamento de Imagem Criminalística. 

A infografia, como a composição do próprio nome indica – “info + grafia”, corresponde à tradução gráfica 
da informação. Este tipo de representação visual serve para clarificar um determinado assunto, facili-
tando a compreensão do seu conteúdo através da imagem. Derivada do termo infographics e incorporada 
recentemente na língua portuguesa, a infografia traduz-se num veículo de comunicação potente, cuja 
disseminação se estende à produção de diferentes tipos de imagens. A sua abordagem gráfica varia entre 
a criação de mapas e pictogramas até à formulação dos diagramas, gráficos e das tabelas que permitem 
explicar conceitos, conhecimentos, dados e uma multiplicidade de fenómenos manifestados na sociedade.   

Presente em vários tipos de domínios, que vão desde a comunicação empresarial, científica, social até 
à regulação da sinalética que permite gerir o trânsito e auxiliar a utilização correta de normas em 
edifícios públicos e privados, a infografia é também uma ferramenta de trabalho importante para a 
Polícia Judiciária. 

No LPC, os peritos envolvidos na área dedicada ao desenho e à imagem que acompanha a investigação 
criminal, procuram otimizar o seu uso como uma ferramenta útil, capaz de ilustrar a história do crime, 
salientando a descrição dos factos relatados por vítimas, testemunhas e corpo policial. A criação destas 
imagens pressupõe a intervenção do desenho (aliado em alguns casos à imagem fotográfica) utilizado 
neste contexto para explicar visualmente a ação do crime e salientar a gravidade do acontecimento 
perante a lei. Tal facto verifica-se quando Carlos Gregório (perito na área de Imagem Criminalística) 
refere as potencialidades do desenho enquanto ferramenta capaz de clarificar de um modo eficaz os 
contornos do crime. É muitas vezes através do desenho que se consegue evidenciar graficamente a gravi-
dade dos acontecimentos em tribunal, contribuindo desta forma para um agravamento da pena atri-
buída ao arguido. A capacidade que o desenho tem de informar o discurso implícito na investigação pode 
muitas vezes contribuir para “que se faça melhor justiça”, afirma Carlos Gregório. Estas palavras sublinham 
a importância do desenho no esclarecimento e apuramento do juízo final em termos penais.

220  Taylor, Karen – Op. Cit. p. 145
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O recurso à infografia está geralmente associado a situações de crime violento contra as pessoas, 
nomeadamente homicídio, sequestro, rapto, roubo e em alguns casos de crimes sexuais. No entanto, 
até em crimes de incêndio e explosão já se verificou a sua extrema utilidade, abarcando deste modo a 
maioria das áreas de investigação patentes no laboratório da PJ. É na expressão dos diferentes tipos de 
delito que o desenho procura acompanhar as especificidades de cada caso. Se um indivíduo é alvo de 
um assalto à mão armada e acaba por ser vítima de um tiro rasante, o desenho é capaz de perspetivar 
a performance da arma ao disparar e mostrar que a vítima correu perigo de vida embora não tenha 
sido atingida. Neste caso o desenho funciona como um simulador que pretende reconstruir o fenó-
meno através da criação de uma narrativa gráfica dos factos. Este tipo de registo resulta geralmente do 
reconhecimento e entendimento do perito em relação à história do crime, será a partir deste contacto 
inicial que se procura adequar as potencialidades do desenho ao tipo de crime praticado.

Estes desenhos, assim como a maioria das imagens produzidas nesta tipologia, são geralmente proces-
sados a partir de softwares que permitem trabalhar a estrutura dos espaços com algum rigor e perícia. 
A composição do desenho é maioritariamente acompanhada por legendas com o objetivo de informar 
e facilitar a sua leitura e interpretação. O desenho topográfico também se insere neste contexto como 
forma de levantamento gráfico adequado a determinadas áreas de terreno, a sua utilização dirige-se 
particularmente a situações de incêndio e eventuais abalos estruturais.

Eduardo Saraiva, perito destacado nesta área, relata que um dos desenhos que mais marcou a sua 
experiência profissional incide na produção de uma imagem através da qual se conseguiu provar a 
inocência de um criminoso em plena ação do crime (figura 176). Ao averiguar este caso221, resultante de 
um tiroteio, os inspectores perceberam, num primeiro momento, que o tiro que atingiu o agente poli-
cial Pedro (1) tinha sido disparado por um dos arguidos – o João (7), contudo o desenho viria a revelar 
o que efetivamente se passou. A bala que intercetou Pedro tinha sido acidentalmente disparada pelo 
agente policial Luís (2) que interveio no meio da ação. 

Ao analisar a figura compreende-se que este desenho se monta a partir da informação fornecida 
pelos inspectores e que apenas representa uma súmula do momento chave, no qual se deu o disparo 
que viria a ferir Pedro. Atentando ao desenho é possível verificar o posicionamento de todos os inter-
venientes na ação e estabelecer a relação que estes mantinham entre si. Focando as personagens 
principais: Pedro, João e Luís é possível verificar que o posicionamento destes três elementos define 
o que realmente se passou.

Segundo os testemunhos prestados, Pedro subiu a escadaria com o objetivo de neutralizar João (que 
entra na casa) mas ao subir os primeiros degraus foi atingido por uma bala na zona lombar. Nesse 
preciso momento Luís efetua três disparos contra a parede também com a intenção de neutralizar 
João mas ao que tudo indica um dos disparos atingiu Pedro. Para colmatar as evidências presentes no 
desenho apurou-se que João não transportava qualquer tipo de arma consigo, uma vez que esta nunca 
foi encontrada.  

Com este caso específico é possível compreender o papel do desenho aplicado à investigação de um 
crime. O desenvolvimento destas imagens pode, em alguns casos, ser conclusiva para se compreender 
a cronologia dos factos e provar o que realmente se passou durante o acontecimento. É curioso perceber 
que a produção deste tipo de desenhos é imparcial e que apenas pretende apurar e informar a vera-
cidade dos factos, independentemente de se revelarem por vezes verdades insuportáveis. O caráter 
imparcial presente nas imagens evidência de certo modo a ética por detrás de um trabalho que se 
rege segundo as regras da própria investigação e que apenas pretende clarificar em termos gráficos os 
contornos de uma determinada situação.

221  Todos os elementos referentes ao caso de estudo mencionado neste documento foram adulterados com o propósito de salva-

guardar o processo aqui retratado bem como a identidade dos seus intervenientes.



297

Contrariamente à utilização exclusiva das ferramentas digitais que permitem recriar a ação do crime, 
alguns ilustradores americanos continuam a preservar a expressão do desenho manual. A Crime Scene 
Forensics – LLC222 é uma empresa de consultoria forense que desenvolve uma serie de serviços úteis à 
investigação criminal. Especializada na avaliação do local do crime, a equipa de peritos dedica-se à 
análise laboratorial de padrões de sangue, impressões digitais e amostras de ADN; centrando ainda 
na documentação fotográfica do espaço e dos vestígios envolvidos no ato criminoso e na execução de 
desenhos aplicado nas suas mais variadas vertentes: infografia, reconstituição do evento, aproximação 
facial e retratos de progressão etária. 

Ao analisar os separadores disponibilizados pelo site que permite consultar os diferentes tipos de 
serviços, a secção intitulada de forensic illustration apresenta um portfólio de imagens que procura ilus-
trar a vertente interventiva do desenho associado à investigação e compreensão dos diferentes tipos 
de crime. Desenhados com recurso a ferramentas rudimentares – grafite, lápis de cor, marcadores e 
pasteis de óleo, estes assemelham-se às representações presentes nos compêndios de anatomia que 
procuram explicar a complexidade das estruturas que suportam a morfologia do corpo humano. Esta 
proximidade reflete o compromisso estabelecido entre o conhecimento anatómico e o rigor depositado 
nos desenhos que adquirem deste modo a credibilidade necessária à sua validação perante as institui-
ções judiciais. 

222  Esta empresa americana é independente das entidades judiciais e poderá ser subcontratada no auxílio à investigação criminal 

(ver website – http://www.crimescene-forensics.com). Os serviços que ela presta poderão ser reconhecidos na actividade do LPC 

que é o único laboratório em Portugal responsável pela investigação de crimes violentos.  

FIGURA 176

Eduardo Saraiva,

representação gráfica virtual onde ocorreram os factos 

em investigação (cortesia do Laboratório de Polícia Científica)

2008
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A figura 177 representa as diferentes vistas de um retrato que procura ilustrar o impacto de alguns feri-
mentos localizados na zona da laringe. O contraste entre o desenho linear do rosto e a representação 
minuciosa da musculatura localizada na zona do pescoço, aponta a origem do problema que deverá 
ser analisado ao detalhe. Através do mecanismo de enfatismo e exclusão, destaca-se a gravidade das 
hemorragias que conduziram possivelmente à morte do indivíduo, salientando o rigor depositado no 
desenho e a relação que este mantém com as evidências reveladas nas fotografias que documentaram 
o corpo. Para além deste exemplo, o site permite visualizar uma serie de representações que sublinham 
o caracter maleável do desenho aplicado a uma multiplicidade de fenómenos que vão desde simulações 
de disparos até ao retrato de um fugitivo realizado a partir das imagens captadas de uma câmara de 
vídeo vigilância.

Partindo do pressuposto que o desenho enquadrado nesta tipologia se propõe a contar a narrativa 
do evento, decompondo os acontecimentos em imagens que relatam factos e esclarecerem suspeitas, 
analisa-se a utilidade e o processo construtivo inerente à criação das infografias desde o primeiro 
contacto com o local do crime até à sua apresentação em tribunal. 

FIGURA 177

Autor desconhecido,

ilustração de um ferimento na zona da laringe
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8.1  O PRIMEIRO CONTACTO COM O LOCAL DO CRIME 

RISCOS E ANOTAÇÕES 

Perante a análise de um ato criminoso, a teoria enunciada pelo cientista Edmund Locard defende que 
todo o contacto produz um rastro passível de ser despistado. Ao abandonar o local do crime, o perpe-
trador levará consigo algo que o vincula à cena e ao mesmo tempo deixará vestígios que legitimam a 
sua presença no espaço. A enunciação deste princípio sublinha a importância contextual da ação para 
a investigação criminal. Será a partir deste enquadramento que se procurará averiguar o enredo por 
detrás da história do crime.  

O exame circunscrito a qualquer local do crime pressupõe a procura de uma resposta para um conjunto 
de questões, entre as quais se destacam as seguintes interrogações: 

Quem: 
 - é a vítima?
 - o perpetrador?
 - e as testemunhas envolvidas no crime?

Quando:
 - é que o crime ocorreu?

Onde:
 - ocorreu? 
 - e como é que os intervenientes da ação entraram e abandonaram o local?
 - onde é que estes se posicionavam durante a ação?
 - de onde surgiram os objetos que motivaram o confronto e para onde foram?   

Qual:
 - foi a sequência de eventos?
 - o motivo?
 - o modus operandi utilizado pelo perpetrador?
 - quais foram os objetos envolvidos durante o crime?
 
Porque:
 - é que o crime aconteceu?
 - e porque é que se manifestou de uma determinada forma? 223

Na averiguação deste questionária, determina-se um plano de atuação que procura responder às 
questões supracitadas. A intervenção das equipas de investigação no local varia consoante o tipo 
de crime cometido e as particularidades que o representam. Cada caso reportado é único e por isso 
exige uma adaptação própria à realidade que se apresenta. Com efeito, e considerando a sua natu-
reza criminológica, um homicídio é do ponto de vista técnico e operacional distinto de um caso de 
furto que implique o desaparecimento de bens materiais. A mesma destrinça é feita entre crimes da 
mesma tipologia, que apesar de implicarem uma abordagem técnica similar, variam em termos de 
ação, de enquadramento e de intervenientes. Apesar de se detetar um universo de variáveis infinitas, 
a investigação criminal parte da vertente diferencial para promover a procura de denominadores 
comuns. Esta premissa permite elencar um conjunto de procedimentos comuns a qualquer tipo de 
inspeção judiciária.224 

223  Jackson, Adrew R. W.; Jackson, Julie M. – Forensic Science. Inglaterra: Pearson Education Limited. 2008, p. 15

224  Braz, José – Op. Cit., p. 235
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Partindo do pressuposto que se podem estabelecer pontos de contacto entre as diferentes tipologias do 
crime, José Braz considera que é possível tipificar e padronizar a inspeção realizada ao local, recorrendo 
a uma atuação dividida em três fases: “comunicação do crime; deslocação ao local do crime/ afetação e gestão 
de meios e intervenção no local do crime/procedimentos sistemáticos”.225 

Num primeiro momento, a comunicação do crime deverá atestar se este é considerado ou não um 
ilícito criminal.226 Após a verificação deste fator, é necessário perceber qual é a tipologia em que o 
mesmo se enquadra. Para se determinar a estrutura operacional implementada no local ou a unidade 
que irá desenvolver a investigação, torna-se indispensável apurar a natureza do crime comunicado. 
Aliado ao reconhecimento do delito, segue-se a recolha da informação que pressupõe a determinação 
da data, hora e do local onde ocorreu o incidente, assim como a identificação do indivíduo que emitiu o 
comunicado à polícia e o meio que utilizou para o fazer. Mediante o tipo de comunicação estabelecida 
– telefonicamente ou por escrito, o recetor deverá reunir toda a informação possível sobre o que é rela-
tado, salientando a identificação do emissor, vítimas e eventuais testemunhas cuja presença demonstre 
alguma relevância para a investigação. 

Este procedimento permitirá pesquisar, antes ou durante a deslocação ao local, eventuais 
antecedentes policiais dos intervenientes. A identificação do comunicante permite, à partida, 
um maior controlo sobre a veracidade dos factos denunciados.    

José Braz, 2013, p. 239

Relativamente aos procedimentos implícitos na fase da comunicação, ressalva-se perante o comu-
nicador a importância de preservar o local, protegendo-o de qualquer alteração voluntária ou invo-
luntária, até à chegada da equipa de inspeção. Antes de se deslocar até ao local, a entidade policial 
que registou a informação comunicada irá verificar a veracidade do que foi transmitido com o intuito 
de acautelar armadilhas, emboscadas e outro tipo de manobras.227 Diante deste escrutínio, e caso se 
confirme a legitimidade dos factos relatados, coordena-se a deslocação dos técnicos que irão proceder 
ao exame do local. A intervenção específica dos peritos na análise do cenário é ponderada consoante 
a sua área de especialização. Se o crime reporta uma situação de incêndio, deverá privilegiar-se o 
contacto de um especialista nesta temática, com o intuito de adequar e potenciar o seu conhecimento 
perante o cenário que se lhe apresenta. 

Inserida na intervenção do local do crime, a entidade policial que chega em primeiro lugar ao cenário, 
correspondendo na maioria dos casos à polícia local, segue um conjunto de procedimentos que visam 
a proteção do espaço e dos elementos que serão analisados pela equipa de inspeção judiciária. Nesta 
abordagem preliminar deverá garantir-se a segurança, preservação e isolamento do local; prestar 
auxílio aos cidadãos que se encontram em perigo de vida; implementar medidas que cessem qualquer 
tipo de mecanismo de destruição; proceder à identificação dos intervenientes na ação e promover a 
recolha de toda a informação relativa à caracterização dos factos.228 

Uma vez acautelado o enquadramento do crime, a chegada do órgão de polícia criminal dá inicio à 
inspeção judiciária. Após se estabelecer o contacto com a entidade policial que tomou conta da ocor-
rência, caso se aplique a lógica anteriormente referida, a esquipa de peritos procede à análise sistemática 
do cenário com base num conjunto de diretrizes. A primeira consolida-se na delimitação e preservação 
da área circunscrita ao local do crime. Inerente à proteção do espaço e dos elementos que contribuíram 

225  Braz, José – Op. Cit., p. 235

226  São frequentemente comunicados às autoridades policiais inúmeros casos que reflectem comportamentos eticamente censu-

ráveis e que por não representarem uma componente criminal são reencaminhados para as autoridades competentes. Braz, José 

– Op. Cit., p. 236

227  Idem, p. 240

228  Braz, José – Op. Cit., p. 252
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para o desenvolvimento da ação, torna-se essencial documentar visualmente o estado em que este se 
encontra recorrendo a diferentes meios de registo: escrita, desenho, fotografia e vídeo. A perpetuação 
do cenário, dos objetos e dos vestígios inseridos no enquadramento das imagens produzidas in loco é 
preponderante para a investigação. Mediante a impossibilidade de se manter tudo inalterado por tempo 
indeterminado, salvaguarda-se a relevância do registo como um método de conservação das evidências 
que sustentam o ato delituoso. 

Considerando o recurso à fotografia e ao desenho enquadrados na inspeção do local do crime compreende-
se que ambos desempenham funções distintas e de certo modo complementares. Enquanto a fotografia 
permite registar a configuração do espaço, o desenho procura ir mais além e especular, questionar e 
analisar o que diante do olhar se perfila. É a partir desta conjugação que se vincula a importante articu-
lação destas ferramentas, colmatando simultaneamente as limitações que as sustentam. Assim como 
a imagem fotográfica poderá implicar distorções e alterações de cor em relação ao objeto retratado, 
a prática do desenho de observação implica um investimento de tempo dispensável e passível de ser 
ultrapassado na ativação instantânea do disparo. 

Perante este enquadramento, a fotografia retrata o palco onde se desenrolou a cena do crime, comtem-
plando o cenário, os objetos, as marcas, e a presença, aplicável ou não, de vítimas mortais. Por seu 
turno, o desenho procura compilar todos estes elementos na mesma imagem, definindo o seu posicio-
namento no espaço e a relação que estes estabelecem entre si com o objetivo de conjeturar e reconsti-
tuir a narrativa por detrás do delito. Contrariamente à fotografia, a sua intervenção no local do crime 
não se limita única e exclusivamente à ilustração do espaço. Este ultrapassa o registo cabal dos factos 
e atua no levantamento e na recolha de dados como se de um detetive se tratasse.

Relativamente às características destes desenhos pouco se sabe sobre a sua especificidade, apenas se 
infere que estes pertencem à tipologia reservada aos desenhos preparatórios – esquissos e esboços, 
uma vez que a sua função remete para um levantamento genérico do local do crime que poderá dar 
origem à criação da infografia. Denominado pelos peritos de croqui, este tipo de registo fornece uma 
visão geral do problema. Albani Reis refere no livro Desenho para a Criminalística e Retrato Falado que 
o croqui necessita apenas do lápis para erguer no papel os contornos de um acontecimento passado 
com incidências criminais.229 

Segundo o perito, este tipo de desenho requer diretrizes específicas no contexto da investigação 
criminal. A sua execução não contempla um conjunto de normas e uma terminologia de caráter 
simbólico previamente estipulada como se pode analisar no desenho técnico. Deste modo é aconse-
lhado ao desenhador que se posicione num ponto estratégico de forma a conseguir captar na integra 
uma visão geral do local onde se deu o evento. Em seguida, este deverá fazer uma seleção mental do 
que irá ser desenhado, despistando à partida eventuais pormenores que não se relacionem diretamente 
com o crime. Nesta ligação estabelecida entre o perito e o desenho, é feita a ponte entre o trabalho do 
perito desenhador e o detetive recolector. É exigido ao perito que se sirva do desenho não só para reco-
lher um conjunto de dados importantes para a investigação, mas também para imprimir no desenho 
uma reflexão crítica (ou lógica dedutiva) sobre o que é observado.

A criação do croqui detém a função de registar e estudar a cena através de ensaios feitos na folha de 
papel. O resultado final é então entendido como “um produto do ato de pensar que vai registando as imagens 
desse mesmo pensamento”.230 A par desta simbiose, na qual se estabelece um diálogo entre as reflexões do 
perito e a ação do desenho são também anotadas informações importantes relativas à medição do espaço 
e à relação que este mantém com eventuais objetos encontrados. Apesar do desenho fruir à medida 
que se consolidam as diretrizes resultantes de um pensamento reflexivo, não deverá ser descartado 

229  Reis, Albani – Op. Cit., p. 34

230  Barbosa, José Manuel - O Desenho na era da imagem digital, Psiax, Porto. ISSN. Vol., no 1, 2002, p. 44
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por completo o compromisso que este estabelece com a investigação. Não é permitido ao desenhador 
que se distancie do cenário observado, sendo que na falta de autoridade para tomar algumas decisões 
relativamente ao que se vai registando na folha de papel, o trabalho deverá ser acompanhado por um 
perito especializado capaz de definir as coordenadas necessárias à realização do croqui.231 

Relativamente à execução técnica do trabalho é recomendado que o desenho se apresente inicialmente 
em traços provisórios que vão sendo reforçados à medida que este adquire contornos mais definitivos 
e satisfatórios. A caneta é uma ferramenta considerada pouco hábil na tarefa de clarear e escurecer 
o que deve ou não ser enfatizado. Além deste incoveniente também é necessário considerar que este 
instrumento não se presta a grandes correcções. O seu contacto com a folha de papel produz um traço 
praticamente irreversível. Impõe-se então a utilização do lápis na iniciação do croqui, são traçados 
os contornos gerais para depois se poder afinar os pormenores à medida que o desenho vai progre-
dindo. A evolução do trabalho acaba por registar as medidas do local que se estabelecem no desenho, 
conservando desta forma uma série de dados que poderão sofrer alterações com o passar do tempo. 
Esta funcionalidade realça a importância do desenho na capacidade de documentar e preservar num 
determinado suporte os detalhes do crime.

O culminar da representação apresenta-se como o ponto de partida para a realização de outros dese-
nhos mais detalhados na descrição do crime. Para este efeito, ao terminar o croqui, o perito terá de 
o refazer com o objectivo de clarificar as anotações presentes no desenho, facilitando deste modo a 
compreensão da informação ao técnico encarregue de produzir o desenho final (possivelmente proces-
sado num software específico).

O conjunto de desenhos representado na figura 178 revela o caracter ensaístico depositado na prepa-
ração de vários rascunhos que procuram fixar na superfície do papel a tipografia correspondente ao 
local do crime. Por entre os contornos que representam a planificação dos arruamentos e dos edifí-
cios, identificam-se os nomes das ruas, a dimensão dos espaços, a silhueta de algumas vítimas, as 
legendas que indicam o posicionamento de áreas ou elementos relevantes para a investigação e até 
uma chamada de atenção que destaca qual é a “versão do Rui” sobre os acontecimentos. Apesar de não 
se conseguirem identificar os crimes que sustentam a trama do desenho, compreende-se que estes 
foram úteis no auxílio à compreensão do cenário e na visualização do discurso relatado por qualquer 
indivíduo que tenha participado ou presenciado o ilícito criminal.  

Ao avaliar a inspecção judiciária como um sistema que procura aprofundar o conhecimento sobre um 
determinado crime, é válido considerar que o croqui poderá iniciar o processo de estudo e reconstituição 
da história por detrás do acontecimento. Apesar deste não se validar por si só, permite estabelecer 
uma ligação entre a realidade do local, as provas encontradas e a avaliação geral do crime. O desenho 
detém então o poder de unificar as diferentes fases da investigação e explicar o que delas se extraiu, 
mostrando através das imagens as suposições e as conclusões tiradas.

A par da recolha visual vinculada ao exame do local do crime, procede-se à coleta das medições, proces-
sadas maioritariamente através de processos de fotogrametria, que permitirão reconstituir os factos 
e consequentemente compreender os contornos do evento. Durante este procedimento, os peritos 
procuram identificar, isolar e sinalizar os vestígios através de marcadores numerados, promovendo 
inicialmente o seu registo fotográfico e posteriormente a recolha, preservação e transporte especia-
lizado destes elementos. Terminada a avaliação realizada no local, encaminham-se os vestígios para 
a análise no laboratório e dá-se inicio à investigação que procurará identificar os agentes do crime e 
proceder à identificação e responsabilização dos seus intermediários perante a justiça. 

231  Caso o desenho seja feito por um perito especializado, este deverá consultar a entidade responsável pelo caso sobre as priori-

dades do mesmo - Werzbitzki, Jorge Luís - Op. Cit., p. 19
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8.1.1  A CRIAÇÃO DA INFOGRAFIA - ANÁLISE E INSTRUÇÃO DO CRIME

O desenho é entendido pela equipa de inspecção judiciária como um instrumento de registo rápido no 
qual se poderão gravar os contornos do incidente assinalado, no entanto existe a consciência de que o 
potencial desta ferramenta ultrapassa as suas próprias capacidades de figuração, definindo-se perante 
a Criminalística como um elemento capaz de gerar estratégias e solucionar problemas. 

Ao considerar o universo que pressupõe a investigação de crimes violentos, é fácil compreender que o 
desenho poderá operar segundo a construção de uma narrativa visual sobre o incidente. Os indícios 
encontrados no local do crime servem de argumento ao desenho que detém o importante papel de 
analisar as causas e o desenvolvimento do incidente. Será a partir desta prerrogativa que se procura 
centrar a análise da infografia forense como uma peça de instrução sobre o crime. 

O conceito que associa a vertente pictórica do desenho à ideia de instrução é dissecado por Gombrich 
na obra The uses of images. Ao analisar o percurso histórico inerente ao desenvolvimento das denomi-
nadas instruções pictóricas, o autor explora a capacidade que estas detêm de elucidar o fruidor perante 
qualquer tipo de realidade que lhe é desconhecida. Esta premissa é de certa forma validada no reco-
nhecimento da produção imagética associada à difusão do cristianismo. Contornando a noção de que 
as imagens ligadas à igreja católica procuravam exacerbar o culto dos fieis, o papa Gregório defendia 
que estas procuravam esclarecer os iletrados – “What writing is to the reader, pictures are to those who cannot 
read”.232 Durante séculos a igreja perpetuou a necessidade de transmitir os pressupostos da doutrina 
cristã, recorrendo à representação personificada dos ensinamentos da bíblia, contudo, a utilização 
desta estratégia não se resumiu ao ensino da religião. 

Actualmente, a sociedade é confrontada com uma panóplia de imagens que pretendem facilitar o 
entendimento do mundo que nos rodeia. Desde as instruções que acompanham a montagem ou o 
funcionamento de qualquer objecto/estrutura, passando por aquelas que nos indicam rotas, edifícios, 
perigos e regras, até às que explicam fenómenos ou servem de tábua de salvação em situações de emer-
gência, é unanime considerar que estas fazem parte do nosso dia a dia. A possibilidade de se estender 
esta listagem é praticamente interminável, no entanto salienta-se o propósito que as unifica – a capa-
cidade de transmitir conhecimentos e estratégias de actuação úteis. 

232  Gombrich, E. H. – Uses of Images. Londres: Phaidon Press,1999., p. 23
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Ao analisar a instrução da figura 179 é possível identificar a constituição de um revolver utilizado pela 
polícia nos anos 50. O modelo é reconhecido pelo cunho gravado no cano que denuncia a marca e o 
calibre da munição indicada para este tipo de arma. À medida que se vai percorrendo o desenho, a 
identificação dos diferentes componentes permite conhecer a arma e antever até determinando ponto 
o manuseamento implícito na utilização do equipamento. Muito embora a imagem não inclua qual-
quer tipo de demonstração que permita perceber como é que este deverá ser manipulada, a legenda 
associada aos seus componentes forne algumas pistas nesse sentido. A indicação do gatilho identifica a 
peça que activa o disparo, enquanto a patilha de segurança (safety lever) inibe a projecção da bala. Sem 
recorrer a mais nenhum tipo de imagem ou informação adicional, a instrução do revolver despoleta 
o conhecimento agregado à composição deste objecto, projectando paralelamente o contexto e a ação 
que lhe poderá estar associada. O reconhecimento desta estratégia encontra alguns pontos de contacto 
com o desenho técnico associado ao local do crime. 

Considerado pelos peritos como uma ferramenta indispensável no auxílio à investigação criminal, o 
desenho técnico desenvolve-se a partir de normas e códigos universais oriundos da geometria descri-
tiva. Este tipo de representação gráfica, inicialmente utilizada como base para a actividade projectual 
destacada nas áreas da arquitectura, design e engenharia, nas quais é considerada o meio de comuni-
cação do projecto, insere-se também na atividade dos artistas/peritos forenses. A sua aplicação prática 
dirige-se ao registo rigoroso dos dados, muitas vezes codificados, partir dos quais é possível entender 
a morfologia da imagem.

A simbologia utilizada durante todo o processo desenhativo faz parte das convenções adoptadas – os 
objectos passam a ser representados por símbolos ou ícones com o intuito de simplificar e fornecer uma 
ideia concisa do que se pretende representar. O detalhe é eliminado por completo e dá-se uma impor-
tância preponderante ao reconhecimento dos símbolos, representados através de figuras exactas. Todo 
o processo de descodificação conduz à interpretação da imagem que poderá servir de base especulativa 
para a dissolução de determinados problemas na investigação.

Se for considerado um caso de homicídio, o desenho técnico poderá operar na construção de uma 
instrução sobre o local do crime. Os indícios encontrados na circunscrição do espaço servem de mote 
para a criação do desenho que detém o importante papel de registar e apontar o posicionamento 
das evidências presentes no cenário. À semelhança da representação que disseca a constituição do 
revolver, o desenho da figura 180 revela a topografia do local do crime, indicando os elementos que 
permitem reconstituir a ação do delito. O desenho da planta foi gerado através do Smartdraw – um 
software vocacionado para criar representações visuais úteis a diversas áreas profissionais, incluindo a 
Criminalística. Apesar deste se apresentar apenas como um template que demonstra as potencialidades 
inerentes à utilização do programa, verifica-se que os desenhos produzidos no LPC se aproximam deste 
tipo de representação. 

No sector de inspecção judiciária vigente no LPC, a área dedicada à análise do local do crime considera 
a importância do desenho como um guião útil no reconhecimento do espaço. A possibilidade de deli-
near o território no qual se expressou o acto criminoso permite registar a localização, as dimensões e 
a orientação espacial de objectos e marcas encontradas in situ. A criação deste registo procura comple-
mentar a fotografia233, apresentando-se como uma súmula capaz de informar, instruir e orientar a 
investigação do crime. Realizado com base no croqui, a partir do qual se procedeu ao levantamento do 
espaço, a sua formulação prática assenta na execução de um desenho rigoroso aliado a um conjunto 
de regras específicas. 

233  A utilização actual da fotografia no contexto do local do crime para além de documentar o cenário e todos os elementos encon-

trados, possibilita a reconstituição virtual do espaço mediante a utilização de equipamentos e técnicas específicas. Embora se 

reconheça a pertinência e o potencial destes avanços tecnológicos, o desenho continua a estar presente no âmbito da investigação 

criminal. 



MARINA VALE DE GUEDES PARTE II

Segundo Michael Lyman, o desenho que documenta o local do crime deverá retratar o cenário de forma 
precisa, reduzindo a amplitude do registo à representação dos seus elementos essenciais. Esta condição 
sublinha a supremacia do desenho em relação à fotografia, cuja função se limita a focar a realidade 
captada pela lente, sem contemplar qualquer tipo de intervenção prévia na composição da imagem. 

(…) the objective of the crime scene sketch is to portray the scene accurately, not artistically: too 
much detail in a crime scene sketch will remove the advantage of a sketch over a photograph.  

Michael Lyman, 2008, p. 73

Associada à preparação do desenho, Lyman refere que este deverá incluir a informação relativa à iden-
tificação do caso e respectivo contexto, salientando a presença dos seguintes elementos: o nome do 
investigador/inspector responsável pela investigação; a topologia do crime, data e o registo numérico 
do caso; o enquadramento espacial alusivo à definição das coordenadas, morada e outros pontos de 
referência; a escala do desenho; a identificação e localização das evidências e de outros componentes 
preponderantes na reconstituição do cenário e a legenda que irá orientar a leitura do desenho.234 

Uma vez elencando o historial que permite complementar a representação, procede-se à execução do 
desenho topográfico. Centrado no levantamento realizado pela equipa de inspecção ao local do crime, 
este pressupõe a inscrição rigorosa das configurações do terreno, no qual se evidencia a planificação 
das suas dimensões e a relação que estas mantêm com elementos pré-existentes no espaço – objectos, 
bens materias, peças de mobiliário, entre uma vasta gama de possibilidades, e as evidências resul-
tantes do acto delituoso – armas, vestígios e marcas. 

No que respeita a metodologia aplicada ao exercício do desenho, referencia-se a utilização de três 
métodos – o sistema de coordenadas, triangulação e rebatimento235, que procuram adequar o tipo de 
representação às especificidades do cenário que será retratado. Não obstante se verifique uma variação 
em termos de estratégia, a sua aplicação prática visa a determinação espacial das evidências presentes 
no local do crime. 

234  Lyam, Michael – Criminal Investigation: the art and the science. Nova Jérsia: Perarson Prentice Hall. 2008, p. 73-74

235  Lyam, Michael – Op. Cit., p. 76

FIGURA 180

Desenho de local do crime realizado a 

partir do software – Smartdraw
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Analisando em primeiro lugar o sistema de coor-
denadas, compreende-se que este se baseia no 
principio que subentende a localização de um 
objecto, recorrendo a dois pontos de referência. 
Existem várias técnicas que facilitam a execução 
deste método, entre as quais se destaca o exemplo 
demonstrado na figura 181. Com o auxílio de uma 
linha – baseline, traçada a partir de dois pontos 
fixos no espaço, determina-se a charneira a partir 
da qual se projectam as coordenadas (10’8 – 4’10) 
que indicam o posicionamento do revolver (1). 
Se a utilização desta estratégia é bastante eficaz 
no levantamento de espaços fechados, o método 
da triangulação é canalizado para documentar 
cenários a céu aberto. Neste procedimento é 
necessário fixar dois pontos distantes entre si, dos 
quais confluem duas rectas que se encontram no 
objecto que se pretende localizar. Como se pode 
observar na figura 182 a disposição do corpo no 
espaço é determinada pelas distâncias apuradas 
entre este e os referenciais que o rodeiam – as 
arvores, o barracão e o poste da cerca. 

Como complemento dos métodos anteriormente analisados, o sistema do rebatimento baseia-se na 
criação de uma planta do local do crime, cuja vantagem se encontra na planificação das paredes. 
Rebatidas pela ação do desenho, a visualização destas áreas permite identificar marcas e vestígios 
importantes na reconstituição do cenário e da ação que desencadeou o delito. O sulco produzido pelo 
imbate de uma bala na parede (figura 183) poderá servir para se especular a direcção do disparo e esta-
belecer comparações com os ferimentos assinalados no corpo da vítima. 

FIGURA 182

Sistema de triangulação

(baixo)

FIGURA 183

Sistema do rebatimento

(direita)

FIGURA 181

Sistema de coordenadas

(cima)
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Associada à metodologia que compreende o mapeamento das evidências presentes no espaço, a criação 
da infografia poderá comtemplar diferentes pontos de vista. Apesar de se considerar a utilidade da 
vista aérea que permite fazer o reconhecimento do local do crime, existe por vezes a necessidade de ver 
para além da representação do plano horizontal. É no limite desta carência que se reccore à projecção 
tridimensional do espaço, recriando deste modo um cenário mais realista. A execução específica destas 
representações é gerada actualmente partir de softwares que possibilitam o processamento da infor-
mação métrica recolhida no local. Uma vez inseridos os dados indispensáveis à reconstrução estrutural 
do espaço, o operador poderá complementar o desenho com todos os detalhes e indícios revelevantes 
na recriação da ação. Esta funcionalidade permite contextualizar muitas vezes o juíz (ou o júri no caso 
da jurisdição americana) perante o que é ilustrado. Ao revelar o enquadramento tridimensional do 
espaço, este é impulsionado a percorrer virtualmente o local com vista ao entendimento da narrativa 
que desencadeou o delito. 

Three-dimentional software allows us to put jury virtually in a scene to observe spatial 
relationships, limitations of sight caused by the scene layout, and other information that may 
ultimately be pertinent to claims by suspects and witness.   

Ross M. Gardner, 2012, p. 189

Em contraponto com o registo fotográfico, o desenho simula a representação do espaço, considerando 
a totalidade da sua amplitude e utilizando uma linguagem objectiva e depurada. Em contraste com a 
fotografia da figura 184, que regista e documenta o posicionamento do corpo inanimado no espaço, o 
desenho (figura 185) comtempla uma visão ampla do cenário, na qual se assinalam os elementos que 
permitem contar a história por detrás do crime. O destaque dos indícios representados na imagem – 
pegadas, fragmentos de baquelite, peças de roupa, fio do telefone, entre outros – serve para orientar a 
leitura do desenho. É no reconhecimento da sua presença e enquadramento que o fruidor poderá iden-
tificar quais são os indicadores que denunciam o acto delituoso, compreendendo do mesmo modo como 
é que estes permitem comprovar o que se passou no local do crime. Para além de se documentar o local 
e os vestígios que denunciam a ação, o desenho permite ainda reduzir a informação que se pretende 
comunicar ao essencial. Ao eliminar a violência explícita em determinadas fotografias, o desenho 
demonstra de forma clara e objectiva a constituição do cenário sem contemplar a carga dramática 
associada à documentação visual de alguns crimes violentos.236

236  Gardner, Ross M. – Practical crime scene processing and investigation. Florida: CRC Press, 2012, p. 253

FIGURA 184

Fotografia do local do crime

FIGURA 185

Desenho do local do crime
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Dependendo do software utilizado, o desenho poderá ser mais ou menos manipulado, permitindo ideal-
mente a visualização do modelo 3D a partir de uma multiplicidade de perspectivas. A possibilidade de 
se seleccionarem diferentes pontos de vista facilita o entendimento do espaço uma vez que esta funcio-
nalidade permite ter uma visão quase absoluta de tudo o que é revelado na representação. Recorrendo a 
esta estratégia, os desenhos que são divulgados numa audiência em tribunal revelam uma visão global 
do local do crime que por vezes se adapta à criação de uma narrativa visual capaz de simular a história 
por detrás do delito. 

8.1.2  RECONSTITUIÇÃO DA AÇÃO 

O desenho enquadrado na investigação de um determinado crime propõe-se a contar a narrativa do 
evento decompondo os acontecimentos em imagens que relatam factos e esclarecerem suspeitas. 
Este objectivo evidencia-se quando vulgarmente se apresentam estes desenhos em tribunal com 
o propósito de se corroborar provas, vestígios e descrições dadas pelos diversos intervenientes no 
crime. Neste contexto, o desenho compreende a possibilidade de se estabelecerem as ligações neces-
sárias entre os vários elementos revelando graficamente o resultado dessa junção. Um exemplo deste 
exercício traduz-se na representação do local do crime recriado a partir de uma sucessão de dese-
nhos, nos quais se representa o espaço e a movimentação das personagens correspondente à recons-
tituição da ação. 

Associada à representação gradual dos procedimentos que originaram o acto criminoso, a info-
grafia forense poderá desdobrar-se na criação de um storyboard, cuja finalidade assenta no estudo 
do comportamento e movimentação dos sujeitos envolvidos no crime. À imagem do que acontece 
durante a preparação de um filme, os órgãos de policia científica procuram suplantar em alguns 
casos a investigação do crime na demonstração sequencial da ação. Se no cinema esta estratégia 
é utilizada para prever a organização da narrativa, dentro do expectro judiciário o interesse reside 
no processo inverso que procura restituir a ordem dos acontecimentos com vista à comunicação do 
argumento que sustenta o crime.  

Na tentativa de apurar a eficácia do desenho como objecto comunicante, Edward Tufte, investigador 
ligado à área do design gráfico, debate-se com uma série de questões que especulam a importância 
das imagens associada ao entendimento da informação que se procura comunicar. Considerando 
o importante papel da representação visual no exercício prático do design gráfico, Tufte defende 
que esta procura desmontar a complexidade que repele a compreensão de alguns assuntos. Desta 
forma, a tarefa do designer concentra-se na criação de modelos visuais que permitam aceder à 
informação, ultrapassando e simplificando a sua natureza complexa – give visual access to the subtle 
and the difficult – that is, the revelation of complexity.237 Esta estratégia permite ampliar e viabilizar o 
conhecimento de algumas realidades, cuja informação poderá ser em alguns casos determinante 
para o bem-estar da sociedade.  

Tomando como exemplo o desenho da figura 186, presente num artigo publicado no The Washington 
Post, compreende-se que o ilustrador se propõe a retratar um problema real, explicando entre vinhetas 
os perigos do rio Potomac. A objectividade da imagem evidencia-se no encontro da informação com a 
representação gráfica, a partir do qual se consegue fazer uma leitura precisa do que é relatado. Ao 
analisar o desenho, de cima para baixo e da esquerda para a direita, faz-se uma pequena viagem que 
se inicia com o reconhecimento do rio e do seu meio envolvente, salientando as características mais 
relevantes e as suas respectivas ameaças – “ faster water”, “rising water”, “slippery rock”, “killer hydraulic”, e 
termina com a presença de uma instrução a seguir em caso de queda acidentada. 

237  Pauwels, Luc – Op. Cit., p. 222
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A eficácia comunicativa desta figura reside na estratégia gráfica utilizada, vulgarmente encontrada no 
universo da banda desenhada, que procura concentrar no mesmo plano uma ação sequencial de dese-
nhos, relacionados entre si e complementados na presença do texto. Através desta jornada, é possível 
compreender a mensagem por trás da imagem, não só pela informação escrita mas também pela expe-
riência que é transmitida ao longo do percurso. Ao seguir a narrativa, o fruidor acaba por se identificar 
com o protagonista e perceber através dele os riscos inerentes ao contacto com o rio. 

Ao analisar a sua componente comunicativa, Edward Tufte realça a importância deste desenho na 
descodificação dos perigos que estão por detrás do Potomac e da sua aparência inofensiva. Através dele 
é possível compreender de imediato a informação em questão, tornando-o incontornável na explicação 
deste fenómeno em concreto.   

(…) in this case, it is better than any other method for explaining what is going on; it is better 
than being there. Whenever possible, give your audience words and images written down on 
paper, even if only to supplement spoken words. 

Cit. por Luc Pauwels, p. 223, 2006

Com base neste exemplo, ressalva-se o uso da imagem como um componente valioso do discurso. 
Esta noção, reconhecida por vários cientistas no exercício da sua profissão, é também adoptada pelas 
ciências forenses, sobretudo no decurso investigativo de alguns crimes. De acordo com o tipo de delito 
praticado, o desenho poderá relatar a narrativa do crime, reconstruindo a sua história a partir da infor-
mação encontrada no local. 

FIGURA 186

Edward Tufte,

ilustração sobre os perigos do rio Potomac

1997
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Seguindo a estratégia associada à representação anteriormente analisada, a figura 187 representa a 
reconstituição de um plano de rapto. Assim se intitula o desenho através da legenda posicionada no 
canto inferior esquerdo, cuja informação destaca o departamento onde este foi executado – o Gabinete 
Técnico de Prevenção da Polícia Judiciária, a data correspondente ao período do seu desenvolvimento e 
a identificação do autor. Apesar deste esclarecimento fornecer algumas pistas sobre o contexto em que 
se insere a representação, pouco se sabe sobre o caso e as motivações que despoletaram a sua concre-
tização. O único elemento que se conseguiu identificar na base de dados do LPC corresponde ao retrato 
do sujeito que seria o cabecilha responsável pela estruturação do crime – Otto Paskewitz. Preservado 
independentemente da informação reunida pela investigação, o desenho dispensa o auxílio da docu-
mentação que serviu de base à construção da narrativa. A clareza demonstrada na articulação do 
discurso conducente à descrição dos factos e os grafismos que retratam a ação, permite compreender 
o que foi apurado na altura pela PJ.

Começando pela análise do título, compreende-se que este se refere a um caso de rapto que não foi 
consumado. Com base nesta indicação o desenho revela o plano engendrado pelos perpetradores: 
Otto Paskewitz, Christian Moos e Monika Lange, evidenciando a gravidade depositada na intenção de 
privar a liberdade de um sujeito em troca de uma recompensa. Determinado o tipo de delito e o seu 
enquadramento jurídico, o desenhador – Carichas, sobrepõe as vinhetas que compõem a história à 
topografia que regista o percurso pré-estabelecido pelos raptores. Este paralelismo permite enquadrar 
o plano do rapto no espaço, fazendo uma chamada de atenção constante entre a ação retratada nos 
desenhos e a identificação do itinerário correspondente a cada momento. Inserida no mapa, a narrativa 
visual divide-se em três fases numeradas de 1 a 15: a primeira (1-10) define a colocação de uma serie de 
mensagens que assinalam a rota até ao local – o poço, onde seria depositado o dinheiro exigido pelos 
raptores; a segunda (11-12) indica a forma como o dinheiro seria resgatado do poço e o respectivo plano 
de fuga; e a terceira (14-15) revela o local onde a vítima seria escondida até se obter a recompensa. 

FIGURA 187

Carichas, reconstituição de um plano de rapto 

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)

1981
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Com base nos relatos facultados pelos três intervenientes e mediante a análise realizada pela equipa 
de inspecção ao longo do percurso, é possível compreender e visualizar através do desenho a história 
por detrás do crime. Este tipo de representação é bastante útil quando se comprova que o resultado 
da investigação reflecte a complexidade inerente à informação que se vai acumulando durante todo o 
processo. Perante a inevitabilidade e a importância prevista no cruzamento de dados que pressupõe a 
validação das provas e o reconhecimento dos alegados autores do crime, o desenho poderá funcionar 
como uma amalgama que procura consolidar numa imagem a complexidade inerente à ação do delito. 
Se por um lado este exemplo assinala a utilização do desenho vinculado ao contexto judiciário na 
década de 80, existem outros tipos de abordagem que consolidam a presença actual da infografia 
forense no contexto da investigação criminal. 

A sequência de desenhos apresentados na figura 188 corresponde a uma animação apresentada no 
site da Fire Graphics. O objectivo primordial desta empresa consiste na criação de infografias úteis à 
investigação particular de casos de incêndio. Ao percorrer os frames que compõe o vídeo é possível 
compreender e destacar os indícios que permitem reconstituir o evento, identificando num primeiro 
momento a habitação onde se deflagrou o incêndio. Esta representação marca o princípio da jornada 
que irá perscrutar as causas e as consequências que estiveram na origem do incidente. Durante este 
percurso a sequência de imagens divide a ação em três momentos chave: o posicionamento da vítima 
no momento em que o fogo se inicia, a especulação do curto circuito provocado pela instalação elétrica 
do candeeiro e o consequente desmaio da vítima provocado pela inalação de gases e a presença de 
queimaduras no corpo.

FIGURA 188

Autor desconhecido, 

reconstituição gráfica de um incêndio 
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A criação desta animação embora se desvie dos moldes que contemplam um uso mais corrente da info-
grafia forense, associada à produção de desenhos, fotografias, gráficos e organigramas, opera como um 
testemunho visual que demonstra a evolução do acidente identificando asos danos causados. O desen-
volvimento particular destas imagens é muitas vezes preponderante para se compreender e comunicar 
a trama por detrás do evento. Na inevitável presença de um cenário destruído pelo incêndio, no qual se 
registam apenas os escombros que distorcem ou anulam a configuração do espaço, o desenho poderá 
funcionar como um simulador eficaz na reconstituição do local e consequente desenvolvimento da 
narrativa que constitui ação.

8.1.3  ELEMENTO DE PROVA EM TRIBUNAL 

A investigação criminal centra-se no apuramento do acto delituoso com o objectivo de determinar a 
conduta dos seus agentes e proceder à sua responsabilização individual. No descortinar deste princípio, 
impõe-se a descoberta da autoria e materialidade do crime assente na recolha e preservação das provas 
que sustentam a sua demonstração em sede de justiça.238 Contudo, esta revelação deverá basear-se na 
regulamentação relativa à validação da prova e dos seus meios de obtenção. 

Fazendo um pequeno preambulo no qual se reflecte em primeiro lugar sobre a natureza da prova, anali-
sando posteriormente a sua correspondência com a criação da inforgrafia, compreende-se que esta 
tem como função principal demonstrar a verdade dos factos. É com base nesta noção que se permite 
fundamentar a atribuição especifica da sentença, assim como a definição do grau de responsabilidade 
estabelecido perante o delito. Cabe, portanto, à investigação criminal produzir a prova que conduz ao 
escrutínio e à verificação dos factos penalmente relevantes. 

Na origem da actividade probatória, levada a cabo pelas equipas de investigação, considera-se a utili-
zação de um conjunto de meios e procedimentos adequados a cada tipo de caso. Esta premissa exclui 
a sua elencagem prévia ou sistematização, defendendo a princípio da liberdade probatória consagrado 
no art. 125.º do Código do Processo Penal (CPP) – “são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei”. 
239 Relativamente à apreciação da sua natureza tipológica, esta divide-se em duas categorias: a prova 
directa ou histórica que incide directamente sobre os factos que se pretendem provar – uma impressão 
digital depositada numa arma do crime permite presumir que o seu autor estará envolvido num caso 
de homicídio; e a prova indirecta ou crítica que permite significar e orientar os factos que se pretendem 
provar num determinado sentido – o indivíduo correspondente à impressão digital foi visto por uma 
testemunha com a arma na mão.240

No que respeita à fonte originária da prova, esta poderá ser caracterizada como prova pessoal ou 
subjectiva e prova real, material ou objectiva.241 A primeira traduz-se na interpretação da realidade 
subjacente à ação do crime, resultante de um testemunho pessoal em relação à experiência vivênciada 
ou observada e a segunda concentra-se na análise objectiva de factos, lugares, pessoas ou coisas cuja 
interpretação e demonstração obedece à aplicação de processos e métodos científicos. Atendendo ao 
seu valor, a prova poderá ser ainda considerada plena quando é inequívoca ou indiciária quando é 
incerta e circunstancial.

Considerando-se a importância da prova pessoal no âmbito da investigação criminal, salienta-se a 
sua dimensão plural sublinhando a relação que esta mantém com o discurso que permite recons-
tituir visualmente a ação do crime. É na exploração da sua vertente tipológica, subdividida através 

238  Braz, José – Op. Cit., p. 74

239  Idem – p. 87

240  Idem – p. 98

241  Idem Ibidem
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das seguintes categorias: testemunhal, declaração do arguido, declaração de assistente e partes civis, 
acareação, reconhecimento e a reconstituição de facto, que se foca o desenvolvimento das infografias 
relacionadas com a reprodução dos factos que caracterizam o crime.

Mediante a imposição de dúvidas que questionem as circunstâncias associadas à análise e compreensão 
do acto criminoso, a investigação poderá solicitar a reconstituição dos factos de acordo com os termos 
definidos no art. 150.º do CPP. 

Artigo 150.º
Pressupostos e procedimento

1. Quando houver necessidade de determinar se um facto poderia ter ocorrido de 
certa forma, é admissível a sua reconstituição. Esta consiste na reprodução, tão fiel 
quanto possível, das condições em que se afirma ou se supõe ter ocorrido o facto e na 
repetição do modo de realização do mesmo. 
2- O despacho que ordenar a reconstituição do facto deve conter uma indicação 
sucinta do seu objecto, do dia, hora e local em que ocorrerão as diligências e da forma 
da sua efectivação, eventualmente com recurso a meios audiovisuais. No mesmo 
despacho pode ser designado perito para execução de operações determinadas.
3- A publicidade da diligência deve, na medida do possível, ser evitada.242  

De acordo com as directrizes expressas, a reconstituição deverá realizar-se no mesmo local e atendendo 
às condições que propiciaram a execução do crime, visando desta forma a recriação do contexto e da 
ação que permitirá apurar a veracidade dos factos. A execução da diligência é geralmente registada 
através de meios audiovisuais suportados pela fotografia e pelo desenho com o intuito de documentar 
a reprodução visual dos factos que serão posteriormente exibidos em tribunal. 

242  Código penal

FIGURA 189

Eduardo Saraiva,

reconstituição dos factos em investigação 

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)

2012
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Atentando à importância da reconstituição do crime, tida como um elemento de prova em tribunal, 
compreende-se que esta serve na grande maioria dos casos de base à criação do desenho. Esta ligação 
poderá definir a representação gráfica como um elemento acessório da prova, salientado a sua capaci-
dade de esclarecer a complexidade inerente à reconstituição fotográfica dos factos. Considerando uma 
situação hipotética que envolva a presença de vários indivíduos na ação do crime, o cruzamento de 
dados previsto nas diferentes reconstituições poderá ser evidenciado com a presença do desenho que 
irá posicionar os intervenientes no espaço e perspectivar a sua movimentação simultânea. 

Um dos exemplos que poderá transparecer esta relação de complementariadade apresenta-se na figura  
189 quando se estabelece uma ligação entre a representação gráfica do espaço e a reconstituição dos 
factos que descrevem o crime. Segundo a versão da arguida e da testemunha, relata-se a história que 
conduziu ao homicidio da vítima no interior de uma habitação. Diante da reportagem fotográfica é 
possível aceder à visualização da ação que vai sendo acompanhada pela descrição verbal dos actos 
dissecados ao longo da narrativa. A expressão visual dos comportamentos, movimentações e tomadas 
de posição é representada nas imagens que são suplantadas pela informação descrita no texto. Neste 
exercício expositivo não importa averiguar a veracidade dos factos mas sim registar a versão da arguida 
e da testemunha que será depois confrontada com a teoria da investigação.

Paralelamente à exposição destes relatos, o desenho distancia-se da ação para fazer o reconhecimento 
aéreo do espaço que permite compreender a deslocação da arguida quando sai de casa para pedir 
auxílio à vizinha junto da janela de sua casa – identificada no desenho como o elo de ligação que se esta-
beleceu com outra testemunha a considerar na avaliação do processo. A identificação dos elementos 
que vão sendo referenciados pelas testemunhas – a sala, o quarto, a janela, a porta da habitação, o pátio 
e o túnel, contextualizam o desenvolvimento da ação circunscrevendo em simultâneo a inspeção do 
espaço a partir da qual se poderá apurar a veracidade ou volatidade dos relatos. 

Ao analisar a informação presente na reconstituição, a arguida e a testemunham transmitem a ideia de 
que o indivudo caiu no chão como consequência do seu estado de embrieguez, no entanto aquilo que a 
investigação conseguiu apurar é que a arguida teve um papel preponderante na sua morte.  

Apesar de se sublinhar o facto das infografias não se constituirem como um elemento de prova, os 
desenhos realizados pelas crianças envolvidas no conflito de Darduf foram utilizados para comprovar 
a violência que vitimou milhares de pessoas na região do Sudão. No centro desta disputa foi promovida 
em 2003 uma campanha de “limpeza étnica”, designação comummente utilizada pelos meios de comu-
nicação social, que define a opressão às tribos aficanas de língua árabe, religião muçulmana e a todos 
os povos não-arabes da área. 

Utilizados como um testemunho visual do genocídio que desencadeou a morte de 400.000 pessoas e 
o desalojamento de aproximadamente 2.000.000 de habitantes, os desenhos representam um cenário 
de guerra experienciado por várias crianças que assistiram a um dos crimes mais proeminentes da 
história da humanidade. Nas imagens representadas pela figura 190 vêem-se casas em chamas, aviões 
a borbardear aldeias e a ação de vários homens armados em viaturas próprias a disparar contra pessoas 
indefesas que procuram escapar à chuva de balas que preenche em alguns exemplos a extensão da 
folha de papel. A inocência das cores depositada na demarcação fina dos contornos contrasta com a 
brutalidade dos acontecimentos presenciados por crianças entre os 5 e os 18 anos que registaram o que 
observaram antes fugirem para se resguardarem em campos de refugiados no Chade.243

243  Cordeiro, Ana Dias – Desenhos de crianças do Darfur servem de prova no TPI. 2007. [Em linha] Público [Consult. 29 Jul. 2017]. 

Disponível em WWW: https://www.publico.pt/mundo/jornal/desenhos-de-criancas-do-darfur-servem-de-prova-no-tpi-236127
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Dada a importância destas imagens para o entendimento e penalização dos crimes levados a cabo por 
uma lista de suspeitos, o Tribunal Penal Internacional considerou que os desenhos das crianças seriam 
utilizados como elemento de prova nos julgamentos.  

O tribunal internacional, que indiciou, em Fevereiro, um ministro sudanês e um líder de 
uma milícia pró-governamental janjawid por cumplicidade em crimes de guerra e contra a 
humanidade, confirmou que aceita os desenhos das crianças como elementos de prova nos 
julgamentos em Haia desses dois suspeitos e em julgamentos de eventuais futuros suspeitos 
nas investigações que prosseguem no TPI.  

Ana Dia Cordeiro, 2007

Quando esta acusação se tornou pública, a valoração dos desenhos eentendida como elemento de prova 
fulcral na análise deste processo foi alvo de criticas por parte do ministro da justiça, referindo-se que 
as acusações feitas tinham por base “mentiras”.244 No entanto, Louise Roland-Gosselin, directora da 
organização não-governamental Waging Peace, refere que estes desenhos dificilmente mentem e que 
as histórias e as imagens foram recolhidas junto das crianças que iam relatando o que tinham visto.  

O reconhecimento destas representações como prova contextual e não primária, uma vez que isso 
implicaria a presença das crianças no tribunal, é extremamente importante refere Roland-Gosselin.245 
Através destes desenhos é possível revelar a natureza dos crimes que ocorreram e continuam a ocorrer 
no Darfur, salientando os autores que estão por detrás deste conflito que continua a dizimar milhares 
de pessoas ano após ano.  

244  Cordeiro, Ana Dias – Op. Cit. 

245  Idem, Ibidem
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FIGURA 190

Desenhos sobre o conflito de Darduf,

2014
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NOTA INTRODUTÓRIA 

O desenvolvimento deste capítulo corresponde ao período de estágio realizado no Laboratório de 
Polícia Científica em Lisboa. Ao longo de seis meses promoveu-se o contacto com a sua estrutura 
interna e funcional, privilegiando a análise e a aplicação prática do desenho inserido no contexto da 
investigação criminal. 

Ciente da complexidade intrínseca à organização que sustenta o funcionamento desta entidade, 
procedeu-se, num primeiro momento, ao reconhecimento do percurso histórico que deu origem à 
criação do LPC, para numa fase posterior se explorar a atividade que este desenvolve em conjunto 
com núcleo de disciplinas ligadas ao estudo das ciências forenses. Na descodificação do esqueleto que 
suporta a prática investigativa de crimes violentos, salienta-se o departamento de Criminalística que 
pela sua relação direta com os sectores de inspeção e identificação judiciária permitiu alocar a presença 
do desenho, associado à análise, levantamento e reconstituição do local do crime, assim como à iden-
tificação dos seus intervenientes, seja por intermédio do retrato robot ou com base nas técnicas que 
singularizam os princípios da comparação facial.   

Uma vez definido o foco a partir do qual se conseguiu centrar o estudo do desenho consolidado na 
dinâmica do laboratório, refletiu-se sobre a sua evolução com o objetivo de explorar e compreender as 
valências desta ferramenta adaptadas à averiguação de determinados crimes. Esta análise acabou por 
se revelar determinante, não só pela reconstituição histórica de um percurso marginal, muitas vezes 
salvaguardado na memória dos arquivos e de alguns peritos, mas também pela possibilidade de se 
vincular o desenvolvimento do LPC à execução das representações que foram acompanhando os dife-
rentes paradigmas impostos pelo caracter progressista intrínseco ao funcionamento desta instituição. 

Como forma de selar todo o trabalho de recolha, pesquisa e questionamento, apresenta-se no final 
deste capítulo uma seleção de casos de estudo que procuram problematizar a aplicação prática do 
desenho associada ao escrutínio de alguns crimes investigados pela Polícia Judiciária. É no contacto 
com a realidade assumida pela equipa de peritos presente no grupo de Imagem Criminalística que se 
conseguiu aferir a importância e a utilidade da representação adaptada às necessidades específicas dos 
casos destacados.  
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1. 

LABORATÓRIO DE POLÍCIA CIENTÍFICA

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Vinculado a duas características essenciais – eficiência e rigor – o Laboratório de Polícia Científica foi 
criado em 1957. A construção do edifício onde este se insere, sedeado em Lisboa, contou com a cola-
boração de vários reclusos e alguns operários especializados. Esta cooperação permitiu a ativação da 
mão-de-obra prisional, destacando a participação de alguns indivíduos com formação na área da cons-
trução civil e promovendo simultaneamente a preparação daqueles que ao longo deste percurso foram 
adquirindo conhecimentos úteis ao exercício de uma nova profissão. É ainda de salientar que o alcance 
social desta obra privilegiou a entrega de uma parcela da remuneração atribuída aos reclusos-operá-
rios às famílias a que estes dariam algum tipo de amparo material caso estivessem em liberdade.1 

Após um período de três anos, o laboratório marca o inicio da sua atividade no dia 2 de Janeiro de 1960. 
No decurso desta ação introduzia-se em Portugal a primeira instituição responsável pela realização 
das perícias forenses úteis à investigação judiciária e cujas competências se estendiam inicialmente 
ao domínio da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Com o crescente desenvolvimento e contributo 
das ciências forenses perante a justiça, o LPC acaba por alargar, em 1997, o âmbito da sua cooperação 
técnica a todas as entidades governamentais.2 Esta abertura consolida a atribuição exclusiva da PJ ao 
exercício da investigação criminal em Portugal, salientando o contacto permanente com o laboratório, 
cujo contributo se centra na averiguação dos dados que poderão ser constituídos como elemento de 
prova na análise e avaliação penal de um processo crime. 

Atentando à sua estrutura inicial, o LPC destaca-se no organigrama que definia a constituição da PJ 
nos anos 60 (figura 191) como uma unidade de apoio à directoria e consequentemente ao escrutínio 
da actividade criminal. Dividido em cinco áreas – Biologia, Balística, Física e Química, Toxicologia 
e Fotografia, este acabou por sofrer algumas alterações ao longo do tempo sendo reorganizado em 
1982.  A criação de um núcleo central composto por três divisões: Biotoxicologia, Análise Instrumental, 
Armas e Falsificações, definia a sua vertente operacional, apresentando em simultâneo os seus prin-
cipais campos de actuação.3 Como forma de complementar a introdução deste pilar, acrescentou-se 
à planificação a presença de três sectores técnicos: o Gabinete fotográfico, o Gabinete de desenho e o 
Sector administrativo que promoveram durante várias décadas um apoio logístico à investigação. 

Ao analisar de forma mais detalhada a estruturação do laboratório na década de 80 (figura 192) 
compreende-se que este procurou dividir e canalizar a especificidade das peritagens de acordo com as 
diferentes áreas científicas de apoio à investigação criminal. Destacando em primeiro lugar a divisão 
relativa à Biotoxicologia verifica-se que esta compreende o contacto com as disciplinas de Biologia e 
Toxicologia. É a partir desta interligação que se promovia o despiste de uma variedade de substâncias 
de natureza mineral, vegetal, animal e tóxica, assim como a detecção de todo o tipo de estupefacientes 
associados ao contexto do crime. Dedicada ao exame e à identificação destes fluídos, a Biotoxicologia 
procedia ainda à análise de manchas hemáticas, esperma, urina e saliva através dos quais se permitia 
estabelecer comparações e legitimar o contacto de um determinado indivíduo com o local do crime.  

A divisão correspondente à Análise instrumental baseava-se na aplicação de conhecimentos relacio-
nados com a Física e a Química. A intervenção destas áreas inseridas no âmbito do LPC previa a execução 
das seguintes perícias: a avaliação de objectos, salientando a análise de partículas de vidro, porcelanas, 
plásticos, borrachas, entre uma multiplicidade de materiais; a averiguação de pedras preciosas, jóias e 

1  Novo edifício da Polícia Judiciária e dos Serviços de Identificação. Lisboa. Ministério da Justiça, 1958., p. 2

2  Boletim Informativo: Espaço de Apoio aos Aposentados. Lisboa. 2009,  nº 34., p. 10

3  Santos, António Carlos –Laboratório de Polícia Científica: nascimento; evolução, presente/futuro. Lisboa: LPC. PJ., 1985, p. 1
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ligas metálicas falsificadas4; a identificação de substâncias sujeitas à verificação da sua autenticidade, 
composição e eventuais efeitos nocivos e ainda a análise de casos de incêndio/explosões subordinados ao 
exame dos resíduos resultantes da combustão, a partir dos quais seria possível determinar a sua origem.5 

A terceira ramificação, como o próprio nome indica – Armas e Falsificações – foi criada com o propósito 
de realizar os exames necessários que previam o apuramento da autenticidade ou falsidade implícita no 
estudo de todo o tipo de documentos, entre os quais se destacam: os títulos de habilitação académica, 
moeda-papel, cheques, boletins de lotaria, totobola, livretes e cartas de condução. Na análise desta docu-
mentação o laboratório procedia ao estudo dos papeis, tintas utilizadas, marcas de água, atentando às 
especificidades que permitissem legitimar ou questionar a sua autenticidade.    

Com vista ao acompanhamento dos procedimentos realizados nas 
áreas centrais, os gabinetes técnicos de desenho e fotografia pres-
tavam um apoio suplementar quando se impunha a necessidade 
de representar visualmente o cenário, a narrativa e as fisionomias 
envolvidas na ação do crime ou até mesmo os resultados obtidos na 
execução de algumas perícias. Deste modo o gabinete de desenho 
responsabilizava-se pela elaboração dos denominados croquis de 
local do crime que pressupunham a planificação do espaço, salien-
tando a movimentação dos perpetradores e das vítimas, assim 
como a extensão e as consequências do ato em causa.6 Para além 
desta vertente, desenvolviam-se ainda um conjunto de representa-
ções centradas na identificação de sujeitos e objetos. Assentes na 
descrição de um conjunto de características específicas, procedia-se 
à execução do retrato robot – desenhado inicialmente à mão levan-
tada e posteriormente com o recurso do identi-kit – e à reconstituição 
de objetos roubados, em particular jóias, cuja representação procu-
rava recriar a imagem da peça que se pretendia resgatar (figura 193). 

Independente da secção ligada à produção manual do desenho, o 
gabinete fotográfico centrava-se no desenvolvimento das imagens 
que serviam para documentar o universo visual ligado ao funcio-
namento do LPC. A utilização da fotografia neste âmbito desempe-
nhava um papel pluridisciplinar, destacando-se numa diversidade 
de aplicações práticas que oscilavam entre o registo da estrutura 
interna do laboratório, salientando a sua atividade laboral, passando 
pela captação das fisionomias, do cenário e de todos os elementos 
rementes ao local do crime, até à produção das imagens que procu-
ravam revelar, ilustrar e fixar o resultado subjacente a algumas perí-
cias. Focando a vertente mais vocacionada para o auxílio dos exames 
executados nos diferentes núcleos do laboratório, a área de docu-
mentos beneficiava do contributo prestado pela fotografia na deteção 
de falsificações. O domínio dos dispositivos e das técnicas inerentes
à produção da fotografia analógica permitiam produzir um conjunto de imagens, cuja interligação 
com diferentes sistemas de iluminação especifica – radiações U.V., iluminação por infravermelho 
ou luz de sódio7 – evidenciavam a invisibilidade das marcas associadas à falsificação de um deter-
minado documento. 

4 Polícia portuguesa: revista ilustrada. Lisboa. 1957, nº 147., p. 1

5 Santos, António Carlos – Op. Cit., p. 2

6 Idem – p. 3

7 Santos, António Carlos – Op. Cit., p. 4
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A figura 194 representa um exercício de comparação no qual se confrontam duas versões do mesmo 
documento – a primeira corresponde à visualização a olho nu de um cheque entregue para a análise e 
a segunda pressupõe a incidência de uma iluminação composta por raios ultravioleta, a partir da qual 
se podem identificar as zonas esbranquiçadas onde se procedeu à alteração do mesmo. O crescente 
envolvimento da fotografia no desenvolvimento das perícias promoveu a sua utilização indispensável 
no contexto do laboratório, facilitando deste modo o registo permanente e a visualização dos resul-
tados apurados nos exames. A evidência e a comprovação das observações microscópicas de natureza 
biológica ou balística são ainda hoje realizadas com o auxílio da fotografia que permite demonstrar e 
documentar visualmente os resultados obtidos nas perícias. 

A crescente evolução do laboratório nas décadas 
subsequentes despoletou um conjunto de alte-
rações que conduziram à reformulação da sua 
estrutura interna. A par dos desafios impostos 
pela nova criminalidade, o LPC procurou adaptar 
e alargar a especificidade das áreas inicialmente 
enunciadas com o objetivo de dar resposta às 
solicitações periciais inseridas no contexto 
atual da investigação criminal. No sentido de se 
apurar o funcionamento vigente desta entidade, 
relata-se no subcapítulo seguinte o percurso 
realizado durante a primeira visita às instala-
ções do laboratório, inaugurando deste modo 
o princípio do estágio desenvolvido no âmbito 
desta investigação. 

1.1.1 VISITA GUIADA: 

DIVISÃO DE ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS 

O posicionamento geográfico do mais recente edifício da Polícia Judiciária é um marco incontornável 
no tecido arquitetónico da cidade de Lisboa. Se há uns anos atrás a presença das suas instalações pode-
riam passar despercebidas perante o olhar de todos aqueles que por ali passavam, hoje em dia dificil-
mente se ignora a fachada que resguarda o universo da investigação criminal em Portugal. 

Apesar da expectativa criada em torno da orgânica por detrás deste complexo, inaugurado em Março de 
2014, a visita que deu inicio ao estágio teve origem na entrada do edifício antigo, cuja apresentação do 
cartão do cidadão na recepção validou a minha passagem pelos aparelhos de segurança e consequente 
entrada numa antecâmara de acesso aos diferentes pisos do Laboratório de Polícia Científica. Orientado 

FIGURA 194
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pela Dra. Gisela Rosa, perita na área de físico-documental, o percurso realizado no seu interior 
permitiu compreender a estrutura actual do laboratório, estabelecendo um paralelismo entre o 
discurso que reclama as valências do LPC como uma unidade de apoio à investigação criminal e 
o reconhecimento do espaço, peritos, equipamento e procedimentos utilizados que materializam 
esse auxílio.  

Alicerçado em três áreas genéricas de perícia: Biotoxicologia, Criminalística e Físico-documental, que 
se desdobram em várias especialidades forenses e sectores de intervenção específica, a extensão opera-
cional do laboratório é percetível no organigrama apresentado na figura 195. É no descortinar das rami-
ficações agregadas aos núcleos centrais que se compreende a dimensão do laboratório e a relação que 
este mantém com o universo do crime.   

Ao atravessar os longos corredores preenchidos por sucessivas salas que dividem as diferentes equipas 
de trabalho, realocadas atualmente e salvo algumas exceções no edifício novo, assinalam-se os dife-
rentes sectores e as suas respetivas instalações. O primeiro contacto estabelecido evidencia-se com a apre-
sentação da área de Biotoxicologia cuja constituição nuclear permanece fiel ao enunciado que a 
representava nos anos 80. Dividida em dois sectores – o primeiro denominado de Biologia e o segundo 
Drogas e Toxicologia, esta cisão compreende a análise de vestígios biológicos e de substâncias com vista 
à deteção da sua natureza e respetiva identificação. Embora ambas as abordagens se movimentem em 
espaços laboratoriais, que pressupõe a utilização de equipamentos e instrumentos de medida próprios 
para a realização dos exames, a especificidade das perícias requer o domínio de conhecimentos e 
técnicas distintas. 

Atentando em primeiro lugar ao sector de Biologia, compreende-se que este se dedica ao tratamento 
dos vestígios encontrados no local do crime, geralmente associados a manchas de sangue, esperma, 
cabelos e todo o tipo de secreções ou componentes biológicos de origem humana, cuja análise poderá 
ser constituída como prova material dentro de um processo crime. Antes de darem entrada no labo-
ratório, a recolha destes elementos deverá ser preservada em sacos de papel, tubos de amostras e 
frascos que se adequem ao transporte específico de cada tipo de vestígio. Depois de ser devidamente 
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acondicionado, o material remetido para a análise poderá variar entre peças de roupa, pedaços de 
tecido, cabelos ou zaragatoas que permitem transportar vários tipos de fluídos. Perante a variedade 
matricial adequam-se os diferentes tipos de testes, inicialmente aqueles que conseguem identificar de 
forma quase imediata a natureza do vestígio, procedendo numa segunda fase a exames mais especí-
ficos e que muitas vezes estão ligados ao estudo dos perfis de ADN. É através da análise deste composto 
orgânico que muitas vezes se pode associar a presença de um ou mais indivíduos ao local do crime. 
Apesar de se reconhecer o potencial desta ferramenta como um ponto de individualização humana, 
a sua utilidade terá de ser validada pela equipa de investigação que procurará determinar quem foi o 
agente responsável pelo crime e a partir daí estabelecer as comparações necessárias entre o resultado 
obtido no exame e a amostra colhida na presença do alegado autor do crime. 

Associada à necessidade de validação da prova, a equipa de peritos procura salvaguardar a possibili-
dade de contaminação durante o desenvolvimento dos exames. É essencial acautelar qualquer tipo de 
contágio entre amostras, evitando do mesmo modo o contacto direto entre os vestígios e o perito para 
que não se acresça informação extra à amostra. Perante estes condicionalismos a atividade diária deste 
sector é gerida sob condições ambientais controladas e normalizadas de modo a assegurar a qualidade 
e a fiabilidade dos resultados obtidos.

Seguindo uma dinâmica laboratorial semelhante, o sector de Drogas e Toxicologia, como o próprio 
nome antevê, centra-se na análise de substâncias ilícitas e tóxicas envolvidas num ato delituoso. 
A maioria dos exames realizados debruçam-se sobre o abuso e tráfico de drogas, sendo também explo-
radas situações de homicídio desencadeadas pela ingestão de produtos tóxicos – venenos e medica-
mentos. No primeiro caso importa identificar o tipo de substâncias confiscadas, em que o despiste é 
realizado no local da apreensão através de testes rápidos, no entanto a confirmação ou infirmação dos 
resultados é por norma processada pela equipa de peritos no laboratório. Este procedimento é obriga-
tório, não só pela necessidade de se reiterar e validar o resultado previamente obtido, mas também pela 
apresentação do relatório pericial que será entregue ao tribunal ou autoridade judicial que nele se irá 
basear para tomar decisões. 

Relativamente aos casos de homicídio por envenenamento cabe ao Instituto de Medicina Legal realizar 
a autópsia aos cadáveres encontrados, procedendo às respetivas análises toxicológicas ao sangue, urina 
e vísceras. Os resultados obtidos são posteriormente encaminhados para o sector de toxicologia, 
no qual se estabelecem uma serie de comparações com as substâncias apreendidas pelo LPC.  

Se a passagem pela área de Biotoxicologia serviu para clarificar a atividade que despoleta a identificação 
de um conjunto de substâncias associadas ao contexto do crime, a área de Criminalística dedica-se à 
inspeção do local onde este ocorreu, destacando a análise da ação que o desencadeou e a identifi-
cação dos seus agentes. Repartida em três sectores: Inspeção Judiciária/Local do crime, Identificação 
Judiciária, Balística e Marcas, e vários núcleos de apoio suplementar, a sua casuística incide na inves-
tigação dos crimes de cenário – associados a situações de homicídio, assalto à mão armada, raptos e 
violações – cuja recolha de vestígios, interpretação do local e das movimentações realizadas pela vítima 
e pelo autor permitem descodificar e expor a ação por detrás do delito. 

Perante um crime de cenário, os peritos destacados pelo sector de Inspeção Judiciária deslocam-se com 
a PJ até local para proceder ao trabalho de pesquisa, recolha, proteção e acondicionamento de todos 
os elementos de prova, sinais e vestígios que possibilitem reconstituir a ação criminosa e estabelecer 
um nexo probatório entre estes e o autor do crime. Ainda no local são realizados uma serie de testes 
que operam no despiste dos vestígios, filtrando deste modo a recolha de todos os elementos presentes.  

A avaliação detalhada de cada elemento vinculado ao local é essencial. Quando um indivíduo comunica 
que socorreu uma pessoa e ficou com sangue na roupa como consequência desse ato, é necessário avaliar 
se o discurso corresponde ou não ao que efetivamente se passou. A interpretação do posicionamento 
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das manchas de sangue consegue muitas vezes comprovar a veracidade do testemunho ou questionar o 
envolvimento de um potencial agressor na ação do crime. Fernando Viegas, chefe responsável pela área 
de Criminalística, refere um dos muitos exemplos que envolve este tipo de perícia – “Um tipo apareceu 
morto numa habitação. A mulher diz que o matou por acidente, que lhe deu com um pau de vassoura na cabeça, que 
ele depois andou às voltas e se esvaiu em sangue. Conseguimos provar com a interpretação das manchas de sangue 
que não houve só uma agressão, mas sete ou oito. É a diferença de estarmos a partir de um crime de ofensas à 
integridade física, que até pode ser agravada e que tem uma moldura de 5 anos, ou de um crime de homicídio, que 
tem outra. Ela apanhou 16 anos de prisão.”8     

Os procedimentos que assistem a vistoria realizada in loco têm vindo a ser uniformizados, com vista à 
sistematização da abordagem levada a cabo pelas diferentes equipas de intervenção, e contam com o 
apoio indispensável da fotografia. Os equipamentos utilizados atualmente permitem fazer um levan-
tamento tridimensional do local do crime, contribuindo para a recriação virtual da cena. Seguindo 
a mesma vertente associada à utilização das tecnologias digitais, o grupo de Imagem Criminalística 
desenvolve vários tipos de representações com o auxílio de softwares especializados. Uma das suas 
competências incide na reconstrução virtual de espaços que pressupõe a criação de modelos tridi-
mensionais úteis à visualização de um determinado local e interpretação do comportamento e 
movimentação dos intervenientes no crime – “Este é o local de um homicídio preparado. A senhora perdia-se 
dentro de um labirinto de pequenos quartos e pequenas divisões onde havia inúmeros vestígios. Nós construímos o 
modelo da casa, destapámos o telhado e conseguimos ter ideia dos vários percursos” 9, explica Carlos Gregório. 
A vantagem que este tipo de representações revela em relação à fotografia centra-se na depuração da 
imagem, reduzindo deste modo a informação visual ao essencial, e no seu potencial enquanto ferra-
menta geradora de discursos que se sobrepõe ao registo factual das evidências. 

Após a rápida passagem pelo núcleo dedicado à produção gráfica inserida na actividade investiga-
tiva, segue-se o contacto com a galeria de identificação. Semelhante ao imaginário desencadeado pelos 
filmes policiais que envolvem a inevitável captura dos maus da fita, é aqui que se faz a recolha dos 
dados biográficos, resenha lofoscópica – registo das impressões digitais, e o respectivo cliché fotográ-
fico composto por uma fotografia de corpo inteiro e três do rosto – frontal, três quartos e de perfil. 
Para além deste registo são também fotografados outro tipo de indicadores que contribuam para a 
identificação do sujeito como cicatrizes, tatuagens, piercings, sinais ou marcas de nascença. 

Apesar da galeria de identificação se distanciar do restante núcleo ligado à área da Criminalística, 
o percurso é retomado em direção ao sector de Balística e Marcas. No espaço que o acolhe seria expec-
tável encontrar o universo ligado à análise e identificação de armas de fogo, contudo o foco da visita 
recai de imediato sobre uma coleção de objetos aparentemente vulgares que escondem diferentes 
mecanismos de disparo. Facilmente enquadrados numa pelicula protagonizada pelo agente secreto 
James Bond, a multiplicidade de engenhocas divide-se entre maços de tabaco e batons que produzem 
choques, chapéus de chuva, canetas, telemóveis concebidos para disparar. Este chapéu não está carregado. 
Mas se tivesse ali uma munição disparava. Não são armas para tiro de precisão, mas podem matar”10, comenta 
o diretor do LPC Carlos Farinha. A noção do impacto e das repercussões provocadas por este tipo de 
objetos reflete-se na importância que este sector detém na avaliação das armas que chegam ao labo-
ratório, determinando a marca, o modelo, o calibre, o tipo de munição utilizada e a configuração dos 
efeitos produzidos. O escamotear destas características é muitas vezes importante para se poder provar 
a utilização de uma determinada arma no contexto do crime. 

Dentro do mesmo sector encontra-se o grupo ligado à análise das marcas produzidas pelo contacto 
estabelecido entre dois objetos. Uma das perícias que adquire maior destaque centra-se no exame das 

8  Boletim da ordem dos advogados. Lisboa. 2013, nº 103/104, p. 21

9  Idem, Ibidem. 

10  Boletim da ordem dos advogados – Op. Cit., p. 21
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pegadas geralmente associadas ao local do crime. O levantamento in loco deste vestígio poderá torna-
se num elemento preponderante para a identificação do indivíduo que produziu as marcas no solo. 
Considerando um grupo de suspeitos, aquele que será facilmente associado ao cenário corresponde 
ao indivíduo cujo calçado se reflete nas pegadas que denunciam a sua presença no espaço. Para além 
do trabalho realizado em torno das pegadas, os peritos especializados nesta área analisam outro tipo 
de marcas produzidas por pneus e uma variedade de ferramentas, considerando as associações parti-
lhadas entre o efeito produzido e os objetos encontrados no local do crime ou na posse de um indivíduo. 

A saída da sala onde se explora a morfologia das marcas que poderão ditar o rumo da investigação 
assinala a entrada na área de Física-Documental. Neste contexto, o sector de Físico-Química pressupõe 
o exame de todos os vestígios de natureza não biológica, geralmente associados a resíduos de armas 
de fogo, fibras, materiais têxteis, tintas, vidros e moedas. Desta listagem, que poderá ser ainda mais 
extensa, a análise dos resíduos provenientes de um disparo representam um volume de trabalho consi-
derável dentro desta área. 

Quando se produz um disparo, a detonação do projétil liberta uma nuvem de partículas que por ação 
da gravidade, entre outros fatores, acaba por se depositar no indivíduo que disparou e na vítima que 
foi atingida. Ao serem detetados no corpo, no vestuário ou até no local onde foi efetuado o disparo, o 
exame destes resíduos é muitas vezes essencial para se determinar o que aconteceu naquele momento, 
indicando em alguns casos o tipo de arma utilizada, a distância entre esta e a vítima e a identificação 
de um possível atirador. “Cabe ao perito validar os resultados das análises, interpretar e enquadrar os resultados 
no âmbito do exame que nos é solicitado. Não podemos apenas dizer – encontramos partículas. É comum uma peça 
de roupa que nós analisamos seguir depois para a biologia, para analisar vestígios de sangue, e só assim vamos 
unindo as peças do puzzle”11, refere Fátima Machado, especialista na área de Físico-química. 

No caso da perícia que pressupõe o exame de tintas, ligada a situações de atropelamento com fuga, 
a colheita e análise dos vestígios encontrados na roupa da vítima permite desencadear uma lista de 
veículos suspeitos, a partir dos quais se conseguem estabelecer as comparações necessárias para 
se proceder à identificação da viatura envolvida no embate e ao eventual reconhecimento do sujeito 
responsável pelo incidente. Este tipo de abordagem pode estender-se também à análise das fibras têxteis 
reportada a crimes de homicídio e de cariz sexual. O contrato entre o agressor e a vítima promove uma 
troca de vestígios que poderão ser analisados com o intuito de desvendar possíveis conexões e chegar 
com base nestes elementos ao autor do crime. O recurso a este tipo de perícias poderá ser bastante útil 
quando não são detetados vestígios biológicos que permitam traçar o perfil de ADN correspondente ao 
perpetrador. Na ausência desta informação salvaguarda-se a possibilidade de se identificar as fibras 
correspondentes ao vestuário utilizado pelo indivíduo, cujo resgate realizado pelas entidades policiais 
poderá conduzir à identificação do seu usuário. 

Como sector complementar da área de Física-Documental, o laboratório dispõe ainda de uma secção 
ligada à análise de documentos, na qual se procede à averiguação da sua autenticidade ou falsidade 
associada a crimes de corrupção, burla, branqueamento de capitais, contrafação de moeda, contra-
fação e falsificação de documentos de identificação. “Analisamos passaportes, bilhetes de identidade, cartões 
de lotaria, testamentos, contratos de trabalho, cartões de crédito, tudo o que possa ser falsificado”12 refere a perita 
Ana Cristina Assis. O despiste faz-se através de uma comparação entre o espécime – o documento 
original cedido pela entidade emissora e que se encontra numa base de dados, e o documento encami-
nhado para a análise. Durante o exame, observam-se inicialmente as características do documento –
o tipo de papel, a tipografia e/ou a caligrafia utilizada, a presença de carimbos, selos brancos e outro 
tipo de marcas características, os vincos e as dobragens – detectando com base nestes elementos se o 
mesmo foi alterado, rasurado, obtido por montagem ou de algum modo viciado.

11  Boletim da ordem dos advogados – Op. Cit., p. 23

12  Idem, ibidem
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Agregado ao escrutínio da vertente documental, visita-se em ultimo lugar o grupo de escrita manual 
que incide na comparação de caracteres manuscritos integrados em documentos onde se questiona a 
sua legitimidade. Na presença de uma assinatura ou de um documento escrito à mão o perito procurará 
determinar a sua autenticidade, identificar a autoria da escrita e o instrumento que lhe está associado.    

1.1.2  ÁREA DE CRIMINALÍSTICA

OBJECTIVOS E ACTIVIDADE PRÁTICA  

Inserida no contexto do Laboratório de Polícia Científica, a área de Criminalística incide sobre três sectores 
que operam no contacto com a anatomia do crime, dissecando as vertentes que o compõe: a inspecção 
do local onde este ocorreu, a identificação do seu autor e a análise das marcas provocadas pela ação que 
o isola num determinado período de tempo e espaço. Este encadeamento que se inicia no contacto com 
o cenário do crime torna-se fundamental para a averiguação do delito na medida em que inaugura a 
recolha e a análise dos elementos que permitirão decifrar o que é que se passou naquele momento. Com 
base neste enquadramento compreende-se que a Criminalística é o coração que sustenta a investigação 
criminal. É a partir dela que se faz circular toda a informação e o material trabalhado pelas restantes 
áreas e sectores do laboratório. 

Atentando à importância da recolha de vestígios no local do crime, indispensável à produção da prova 
material estabelecida no desenrolar do processo, a atividade desenvolvida pelo sector de Inspecção 
Judiciária/ Local do Crime (IJ/LC) baseia-se num conjunto de metodologias e procedimentos que incidem 
na avaliação e interpretação da cena do crime. É através da recolha de informação, registo, proteção, 
acondicionamento, transporte e armazenamento de todos os meios de prova – sinais e vestígios exis-
tentes no local do crime, que se consegue reconstituir a ação criminosa, estabelecendo um nexo proba-
tório entre esta e o seu autor. A coleta destes elementos é essencial não só pela relação que estes mantêm 
com o ato e o autor do crime, mas também pela possibilidade de se formularem um conjunto de hipóteses 
que permitem sustentar a interpretação dos factos ocorridos. 

Considerando a sua estrutura, compreende-se que este núcleo é composto por equipas de perícia crimi-
nalística que em conjunto com a Investigação Criminal intervém no local do crime. O exercício das suas 
funções alastra-se a vários tipos de intervenções, entre as quais se destacam: a reportagem fotográfica 
do espaço, repartida em imagens que conseguem cobrir a sua visão geral e outras focadas na aproxi-
mação aos vestígios presentes no cenário; a criação de um desenho centrado no levantamento métrico do 
local e no posicionamento dos elementos considerados relevantes para a reconstituição da ocorrência e 
a recolha e acondicionamento dos vestígios, bem como de toda a informação relacionada com o evento – 
relatos de testemunhas e vítimas. A consolidação desta abordagem multifacetada culmina com a criação 
de um relatório factual e objetivo que procurar ilustrar o local do crime através da fotografia, do desenho 
e de uma memória descritiva, evidenciando os vestígios que foram recolhidos e as respetivas técnicas 
utilizadas na sua recolha. Para além desta vertente descritiva e objetiva poderá acrescentar-se, em alguns 
casos e conforme o tipo de crime averiguado, um parecer que procurará discorrer sobre o modo como 
certas ações ocorreram. A interpretação das manchas de sangue, encontradas na sequência de um homi-
cídio, poderá indicar o modus operandi do perpetrador na ação do crime. 

O exame dos vestígios hemáticos muito embora pertença ao domínio da área que abarca o sector de 
Biologia, pode ser também analisado pelo grupo de Interpretação de Padrões e Manchas de Sangue. 
A presença deste núcleo, inserido no sector de IJ/LC, dedica-se à análise dos padrões de salpicos e manchas 
de sangue geralmente associados a crimes de homicídio. O seu objetivo primordial incide na reconsti-
tuição da ação realizada com base na observação e interpretação do formato, posicionamento e projeção 
deste fluído no local do crime. A avaliação destes parâmetros permite muitas vezes identificar a arma do 
crime, os movimentos implícitos no momento da agressão, o posicionamento do perpetrador em relação 
à vítima e a sequência dos acontecimentos. 
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Integradas no mesmo sector destacam-se ainda quatro ramificações correspondentes aos grupos de 
Incêndios e Explosões, Imagem Criminalística, NRBQ e Arqueologia e Entomologia Forense. O primeiro 
núcleo incide na investigação que procura desmistificar origem e as causas dos incêndios, focando 
situações de dolo, muitas vezes provocado por intervenção humana. Associados a casos de vandalismo, 
vingança, ocultação de outros delitos ou com vista à obtenção de lucro, este tipo de crimes é analisado 
por profissionais capazes de reconhecer e interpretar os princípios que poderão ativar os fenómenos 
de combustão ou explosão manifestados em diferentes meios – florestais, urbanos e afetos a veículos 
motorizados. No exercício da sua atividade prática, os peritos desta especialidade conseguem deter-
minar no local o foco inicial do fogo. O reconhecimento desta área é importante para se proceder à 
recolha de resíduos que permitam identificar os acelerantes de combustão que estiveram na origem 
do incidente. A presença e consequente análise laboratorial de alguns compostos como o petróleo, 
gasolina, gasóleo ou diluentes poderá indicar a intenção de deflagração de um incêndio e conduzir ao 
reconhecimento do crime em questão. 

Trabalhando em parceria com a equipa que procura deslindar os indicadores associados à deflagração 
de um incêndio ou explosão, o Grupo de Imagem Criminalística desenvolve um trabalho exímio na 
reconstituição virtual de locais em que a destruição massiva não permite estabelecer um nexo entre 
a conformação do espaço e o desenvolvimento da ação que conduziu à combustão ou implosão das 
estruturas vigentes. Apesar dos peritos conseguirem apurar as causas que originaram o evento, é com 
base na representação visual do local que se expõe a teoria absorvida pela investigação, demonstrando 
graficamente o que despoletou o incidente e o impacto que este teve na destruição do espaço e, em 
alguns casos, nas vítimas que estiveram envolvidas no cenário. A importância destas imagens, reside 
na possibilidade de se visualizarem enquadramentos, cenas e situações impossíveis de se alcançar 
através da documentação fotográfica.

Para além dos desenhos que se baseiam na reconstituição de espaços destruídos pela ação criminosa, 
o grupo desenvolve ainda um conjunto de perícias que se focam na análise e interpretação de imagens 
isoladas a partir de câmaras de videovigilância e que compreendem um universo de problemas que 
se distancia da atividade desenhativa. Estas e outras particularidades serão abordadas no subcapítulo 
três – Grupo de Imagem Criminalística, que irá basear-se no estudo de casos concretos, cuja utilização 
da representação visual deteve um papel preponderante para a investigação particular de três crimes.  

Abarcado pela inspeção realizada no local do crime, o grupo de Arqueologia e Entomologia Forense 
dedica-se ao estudo do cadáver considerando a colonização de insetos que permitem definir o intervalo 
temporal correspondente à morte do indivíduo. É com base no ciclo de vida associado a estes orga-
nismos que se poderá definir aproximadamente o momento em que ocorreu o crime, identificando 
em alguns casos se este foi manuseado ou deslocado no espaço. A criação deste sector detém ainda 
o importante papel de zelar pela preservação do local do crime, garantindo que os procedimentos 
realizados in loco não comprometem a recolha dos vestígios, evitando deste modo a contaminação do 
espaço. Nesta vertente, o núcleo ocupa-se da logística que é implementada em campo, salientando a 
circunscrição do espaço com cordões de segurança, a criação de caminhos de acesso no seu interior, 
a passagem controlada de profissionais estritamente necessários à inspeção e a utilização de fatos de 
proteção adequados ao contexto.13 

Paralelamente ao departamento de Inspeção Judiciária, a área de Criminalística é suportada por 
mais duas secções – o sector de Identificação Judiciária e o sector de Balística e Marcas. Ao analisar 
inicialmente os pressupostos e a atividade exercida pela especialidade que regula a identificação de 
indivíduos, compreende-se que esta é composta por três departamentos: o Núcleo de Identificação e 
Coordenação “AFIS”, o Grupo de Cooperação Internacional e o Grupo de Identificação Humana. 

13  Pereira, Artur – As Perícias na Polícia Judiciária [Em linha] Polícia Judiciária. Porto. 2009 [Consult. 5 Jul. 2017]. Disponível em 

WWW: http://www3.bio.ua.pt/Forense/As%20Pericias%20na%20Pol%C3%ADcia%20Judiciaria%20ArturPereira.pdf p. 7
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É na interligação destas vertentes que se desenvolvem um conjunto de perícias com vista à identificação 
de um determinado indivíduo.

Baseado na identificação de arguidos associados a um processo crime, o núcleo correspondente à iden-
tificação de sujeitos opera ainda na recolha de cotejos a ofendidos e a suspeitos, sendo que também 
poderá abordar o reconhecimento de doentes e cadáveres desconhecidos. O trabalho desenvolvido 
nesta área baseia-se no conhecimento intrínseco à Lofoscopia que pressupõe o estudo dos desenhos 
formados pelas cristas dermopapilares presentes nas extremidades dos dedos (dactiloscopia), pasmas 
das mãos (quiroscopia) e plantas dos pés (pelmatoscopia). A análise promovida por esta disciplina 
assenta em três princípios fundamentas: a perenidade – a formação das impressões digitais, palmares 
e plantares torna-se visível a partir do quarto mês de gestação e só desaparece com a putrefação, a 
imutabilidade – o desenho que lhes está associado não se altera ao longo da vida e a diversidade 
– a variação dos desenhos difere de pessoa para pessoa, impossibilitando deste modo a sua repetição. 

A presença destas características torna-se determinante na identificação dos arguidos, cujas impres-
sões digitais e palmares são recolhidas digitalmente e entram diretamente no sistema automa-
tizado de identificação lofoscópica – a base de dados do AFIS (Automated Fingerprint Identification 
Systems). Com base neste sistema cria-se uma resenha lofoscópica que inclui a digitalização dos dez 
dedos pousados e rolados das palmas direita e esquerda. Associada à recolha das impressões digitais 
e palmares, incluindo as plantares em casos muito particulares, a identificação judiciária compreende 
ainda o levantamento dos dados biográficos referentes ao indivíduo, no qual se pode incluir a descrição 
de características físicas marcantes – tatuagens, anomalias e cicatrizes profundas e o cliché fotográfico 
que correspondente à fotografia do perpetrador. 

Contrariamente à criação da resenha digital referente à identificação dos arguidos, as impressões digi-
tais dos ofendidos são recolhidas através do procedimento tradicional, com recurso a tinta, uma vez que 
é necessário despistar a presença destas marcas no contexto do local do crime. Ao serem previamente 
recolhidas permitem cercear a procura dos elementos que conduzirão à identificação do autor do crime. 
A recolha de impressões digitais pode ainda ser feita de forma directa – em pessoas vivas ou mortas, 
e de forma indirecta – associada aos vestígios que se conseguem recolher em superfícies e objectos de 
manuseamento suspeito. Estas perícias são muito importantes quando se procuram desvendar falsas 
identidades ou mediante a possibilidade de se reconhecer um sujeito a partir de uma impressão digital 
deixada no local do crime. Dentro deste enquadramento a identificação só se torna possível na presença 
de um suspeito a partir do qual se consegue criar um confronto entre as duas impressões disponíveis 
para a análise ou então considerado a hipótese de existir uma correspondência na base de dados. 

O grupo de Cooperação Internacional procura através do sistema AFIS agilizar a troca de informação 
policial em termos internacionais, permitindo desta forma o contacto com outras bases de dados que 
poderão reconhecer o indivíduo correspondente à impressão digital inserida na procura. Este núcleo 
também se dedica ao acompanhamento de um conjunto de sujeitos com antecedentes criminais, moni-
torando as entradas e saídas de determinados países, com o intuito de verificar se estes procederam à 
alteração da sua identidade.  

Ultrapassada a especialidade que se dedica à identificação judiciária, a atividade consolidada no 
sector de Balística e Marcas divide-se entre a análise que privilegia a identificação e a performance 
associada à utilização de armas de fogo no contexto do crime e as marcas produzidas pela ação 
criminosa que se poderão depositar numa multiplicidade de superfícies. Vinculado ao local do crime, 
o estudo que se encerra na componente da Balística compreende uma variedade de perícias que se 
prendem com a identificação do tipo de arma utilizada pelo perpetrador – considerando o calibre, 
marca, modelo, número de serie e origem; a determinação do seu estado de funcionamento – no qual 
se poderão assinalar e esclarecer eventuais particularidades e deficiências; a avaliação da sua estru-
tura – visando a alteração das suas características originais e a possível interligação entre a arma 
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examinada com casos pendentes – estabelecendo comparações entre esta e as munições encontradas 
noutros locais do crime.14

Os exames realizados neste âmbito perseguem ainda a avaliação das munições apreendidas que deverão 
ser acompanhadas pelas respetivas armas, facilitando deste modo a identificação e a comparação esta-
belecida entre a munição, arma e as capsulas deflagradas no momento da ocorrência. O desenvolvi-
mento das perícias que se adequam à analise destes elementos seguem uma estrutura semelhante 
ao escrutínio das armas, na medida em que pressupõe a identificação do calibre, marca, fabricante 
e origem; um teste às condições de utilização e a determinação de alterações face às suas caracte-
rísticas originais. Respeitando a mesma lógica analítica, examinam-se ainda as capsulas deflagradas 
que deverão ser cuidadosamente manuseadas, evitando o contacto com instrumentos metálicos que 
poderão acrescentar informação à sua superfície, e bem acondicionadas para não sofrerem qualquer 
tipo de alteração originada pelo involucro onde foram depositadas. Caso sejam retiradas de um corpo 
ou cadáver, estas devem ser limpas, evitando reações de oxidação/corrosão que poderão inviabilizar os 
exames de comparação.15  

Agregado à Balística, o Grupo de Marcas e Ferramentas concentra-se na análise das marcas promo-
vidas pela interação entre duas superfícies ou dois objectos, cujo contacto evidencia a presença de 
vestígios impressos no suporte menos resistente. O reconhecimento desta interação permite isolar um 
conjunto de marcas que poderão conduzir à identificação do objecto que produziu o efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  Pereira, Artur – Op. Cit., p. 9

15  Idem – p. 10
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2. 

O ESPÓLIO DE DESENHOS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

Longe vão os tempos em que o estirador era a mesa de trabalho por excelência e o lápis de grafite 
um instrumento indispensável à prática do desenho realizada no contexto do Laboratório de Polícia 
Científica. Das inúmeras histórias que se poderiam contar sobre a evolução do desenho utilizado no 
âmbito da investigação criminal em Portugal, restam aquelas que se encerram no espólio de desenhos 
preservado pelo grupo de Imagem Criminalística. 

Enrolados na sua grande maioria em canudos, como se fossem projetos de arquitetura que cumpriram 
a sua função num determinado momento, os desenhos realizados outrora à mão levantada acabaram 
por ficar suspensos no espaço que continua a reinventar novas formas de representar a realidade que 
analisa, estuda e interpreta as diferentes facetas do crime. Ao desenrolar as folhas de papel pouco se 
sabe sobre os casos que deram origem aos desenhos, no entanto a informação representada é suficiente 
para se construir um fio condutor capaz de deslindar a narrativa por trás dos diferentes tipos de delitos. 
Homicídios, raptos, roubos, e até acidentes de transito, faziam parte das temáticas abordadas neste tipo 
de desenhos, cujo propósito se debatia e continua a debater com a necessidade de simplificar através da 
representação gráfica a complexidade intrínseca à trama que constitui o ilícito criminal. 

Perante a diversidade de grafismos consultados, onde é possível identificar em alguns exemplares a 
data em que foram realizados, compreende-se que estes surgem no inicio dos anos 80. Apesar do labo-
ratório ter iniciado a sua actividade na década de 60, não foram encontrados quaisquer tipos de registos 
que indicassem a presença efectiva do desenho antes do período mencionado. Daqui se infere que a 
utilização desta ferramenta seria pontualmente empregue pelos inspectores a título privado quando se 
deslocavam ao local do crime. O aparecimento do gabinete técnico de desenho em 1982 também aponta 
nesse sentido uma vez que só a partir dessa altura é que se instituiu a presença formal da actividade 
desenhativa como uma mais valia para a investigação criminal. 

João Paulo Cardoso, perito na área de local do crime, recorda o princípio da sua atividade no labo-
ratório como um dos membros ligados ao Gabinete técnico de desenho. Ao realçar a importância 
da documentação fotográfica, processada inicialmente em formato analógico e utilizada como um 
complemento visual no âmbito da investigação, refere também a necessidade que havia de se repre-
sentar através do desenho os locais das ocorrências e algumas peças de joalharia. “Havia uma proximi-
dade muito grande entre a fotografia e o desenho na questão da representação do espaço com uma certa dimensão. 
A fotografia podia representar várias partes desse espaço e o desenho conseguia representar todo o espaço em 
si.”16 Nessa altura a Polícia Judiciária detinha uma competência mais alargada do que a que tem neste 
momento e abarcava a investigação de crimes de furto, atualmente deixados a cargo da PSP e GNR, 
que envolviam assaltos a residências. Como consequência desses atos “uma das coisas que se fazia nessa 
altura com uma certa regularidade era a documentação através do desenho das peças de ouro e jóias que iam 
desaparecendo, explica João Paulo Cardoso. Este tipo de representação deixou de fazer sentido a partir 
da altura em que o comum cidadão teve acesso às máquinas fotográficas digitais – “neste momento a 
fotografia de objetos pessoais aparece com muita frequência, fotografias obtidas dentro de um apartamento ou 
tiradas numa festa em que as pessoas usam essas jóias e conseguem fornecer essa documentação, eliminando a 
necessidade de se continuar a desenhar os objetos furtados”. 

À medida que se manuseiam os desenhos de peças roubadas, os retratos robot e o manancial de 
plantas e alçados que encerram as configurações dos diferentes locais do crime, é possível vislum-
brar o universo que representava a investigação criminal entre a década de 80 e 90. Desenhados 

16  As citações que não se encontram referenciadas ao longo deste trabalho estão associadas ao convívio direto com os peritos 

durante o período de estágio. Algumas foram anotadas em folhas de papel, gravadas no meio de conversas off the record e registadas 

no corpo de entrevistas que se apresenta nos anexos.



335

essencialmente com recurso a grafite e tinta da china, revelam nas linhas que os compõem inúmeras 
histórias, algumas delas identificadas pela sua exposição mediática nos meios de comunicação social 
e que fizeram parte da evolução geracional que acompanhou a investigação da morte de Sá Carneiro 
em 1980, o caso Aquaparque e mais tarde os homicídios que tornaram célebre o “estripador de Lisboa”. 
Perante este espólio de representações, compreende-se que o desenho procurou revelar o que de outra 
forma seria difícil de visualizar. Desde a configuração de objetos desaparecidos, cuja descrição das 
suas características conduzia à representação da sua morfologia e orientação de um possível resgate, 
passando pela identificação das fisionomias geradas através do retrato falado até ao levantamento de 
um espaço no qual se encerram os vestígios de um ato criminoso, foi delegada ao desenho a função de 
mostrar e tornar percetível a informação que muitas vezes se encontrava confinada ao relato exaustivo 
e ineficaz de realidades palpáveis. 

A presença do desenho tornava-se incontornável, recorda João Paulo Cardoso quando sublinha a 
importância inicial desta ferramenta na representação do local do crime – havia uma necessidade de 
representar através do desenho os locais das ocorrências com o objetivo de ilustrar o espaço, tornando-o compreen-
sível para quem não se deslocasse ao local conseguisse ter, desta forma, a perceção do espaço envolvente. Dentro 
dos mesmos moldes, ainda que orientado segundo pressupostos distintos, o retrato robot também 
permite percecionar a aparência de um indivíduo procurado pela polícia. Os exemplos encontrados 
no LPC indicam a utilização do identi-kit na criação dos retratos que conduziam à identificação dos 
perpetradores. Estruturados a partir da conjugação dos diferentes elementos que compõe o rosto, 
este eram posteriormente afinados com o auxílio do lápis que poderia corrigir ou acrescentar mais 
informação à representação. 

Atualmente a criação deste tipo de imagens, inseridas no contexto pericial do laboratório tem vindo a 
decrescer. A presença de câmaras de vigilância instaladas no interior de edifícios e instituições públicas 
– dependências bancárias, museus, escolas, hospitais, inclusive na via pública, tem contribuído para 
a captura de alguns indivíduos que outrora eram identificados com o auxílio do retrato robot. Neste 
momento nós conseguimos ter acesso a muitas câmaras de vigilância e muitos suspeitos são apanhados dessa forma. 
Eu julgo que haverá uma evolução natural e que o Big Brother passe a ser quase o nosso dia a dia, explica o perito.  
A constatação deste fenómeno e o crescente desenvolvimento das tecnologias digitais contribuiu para 
a reformulação do desenho utilizado no contexto do laboratório. A análise que agora se impõe procura 
traçar o percurso evolutivo do desenho inserido no contexto da investigação criminal em Portugal, 
salientando a génese que configura o seu aparecimento e desenvolvimento até ao despontar das novas 
tecnologias que orientam a atividade atual do grupo de Imagem Criminalística. 

2.1  ANÁLISE GENEALÓGICA

Em 1982 o aparecimento do Gabinete Técnico de Desenho consolidava na estrutura do LPC uma unidade 
responsável pela criação diversificada de um conjunto de representações úteis à investigação criminal. 
A figura 196 reflete o ambiente de trabalho vivenciado naquela época, revelando a ligação permanente 
entre a ação do perito sentado em frente ao estirador e o painel expositivo que comunica a aplicação 
prática do desenho associado à análise de casos concretos. Mediante o que é possível percecionar 
através da imagem, compreende-se que a utilização do desenho incide numa abordagem multifacetada 
do crime. Se por um lado possibilitava documentar os locais das ocorrências, registando a configuração 
do espaço e explicando em alguns casos a ação que consumou o delito, por outro relacionava-se com a 
identificação de sujeitos e objetos. 

Apesar de não se definir à priori uma listagem de perícias que vinculariam os diferentes usos do desenho 
no âmbito do laboratório, a utilidade desta ferramenta era inicialmente canalizada para a execução de 
croquis de local do crime, imagens compósitas – que incluíam a execução do retrato robot e a repre-
sentação de objetos roubados, e ainda todo o tipo de representações que serviam para complementar 
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a informação visual presente na imagem fotográfica de um determinado espaço ou estrutura. Esta 
relação de complementaridade exigia ao desenho que este superasse a vertente ilustrativa e contri-
buísse para o entendimento de situações particulares, nas quais se poderia explorar, por exemplo, 
as implicações associadas à altura de uma janela ou varanda na presença de uma queda ou tentativa de 
fuga – se eu queria explicar a altura em que a janela se encontrava, se era de fácil acesso ou não e se a sua dimensão 
permitia a passagem de um indivíduo com uma determinada altura, tinha de recorrer necessariamente ao desenho, 
refere João Paulo Cardoso, reforçando que ainda hoje se desenvolvem este tipo de representações. 

Alheio à definição espartilhada de categorias ou tipologias que pudessem catalogar a presença do 
desenho no domínio da atividade laboratorial, verifica-se que este se associava sistematicamente à 
representação de espaços, situações, sujeitos e objetos. Muito embora se reconheça a presença dos 
retratos robot realizados através do identi-kit e de escassos exemplares relativos à documentação de 
jóias roubadas, a maioria do material reunido no espólio de desenhos do LPC incide numa coleção de 
representações vinculadas à investigação de crimes de cenário. Relacionados com situações de homi-
cídio, agressão, suicídio, furto ou qualquer outro tipo de ato confinado a um determinado espaço, o 
escrutínio e a documentação destas ações aparece frequentemente associada ao desenho de local do 
crime e à subsequente reconstituição da cena. 

Em permanente contacto com as equipas de inspeção judiciária, a utilização desta ferramenta 
evidenciava-se, numa primeira abordagem, no contacto direto com o local do crime quando o inspetor 
fazia um levantamento do espaço, geralmente estruturado a partir de uma vista aérea que poste-
riormente se sedimentava na criação de representações mais rigorosas. Os desenhos apresentados na 
figura 197 traduzem o registo realizado in loco que representa uma situação de altercação entre um 
indivíduo armado e um agente da PSP. Ao avaliar o cenário, realizaram-se inicialmente três esboços 
que permitiram compreender o que se passou naquele momento: o primeiro corresponde à planta do 
local que assinala o posicionamento das personagens no espaço – o Sr. Mário Moreno e o agente António 
Páscoa, o segundo identifica a posição de Mário Moreno no momento em que este efetua o disparo 
contra o agente e o terceiro localiza o impacto provocado pelo projétil na parede. 

FIGURA 196

Gabinete de Desenho,

1985
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Aliado à representação destes planos regista-se o levantamento 
métrico que permite cartografar a configuração do espaço, a esta-
tura dos sujeitos envolvidos na ação e ainda a localização dos 
estragos provocados pelo disparo. A recolha destas medidas para 
além de possibilitar a execução rigorosa das representações que 
foram posteriormente realizadas, procurava ilustrar a trajetória 
do disparo, destacando a gravidade da situação em questão. Na 
descodificação deste momento crucial, os desenhos da figura 198 
procedem à reconstituição da cena e revelam as versões dos dois 
intervenientes. Enquanto a versão do Mário Moreno refere que o 
disparo resultou do contacto físico estabelecido com o agente, 
provavelmente disposto a neutralizar o indivíduo, a versão contrária 
descreve uma tentativa de homicídio que conduz à aplicação de 
uma pena que não se verifica no primeiro cenário. A distância e o 
posicionamento das personagens nos dois desenhos, apesar de ilus-
trar a tentativa de homicídio, inviabiliza a versão do agente fazendo 
notar que se o indivíduo tivesse intenção de o matar teria apon-
tado a arma no sentido descendente, em direção ao peito, contra-
riamente aquilo que é demonstrado no desenho. Esta chamada de 
atenção reflete a importância do desenho, salientando a sua capa-
cidade de demostração e comunicação dos factos. A necessidade de 
explicar graficamente o contexto e a ação do crime era em alguns 
casos determinante para o entendimento e avaliação do processo 
julgado em tribunal.

FIGURA 197

Esboços sobre o local do crime

(cortesia do Laboratório de 

Polícia Científica)

FIGURA 198

João Paulo Cardoso,

reconstituição da ação

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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No descortinar da vertente funcional que procura documentar e explorar os contornos no delito, a recor-
rente utilização do desenho técnico é transversal ao desenvolvimento deste tipo de representações. 
O rigor associado à metodologia que o descreve, permite estabelecer e validar a sua aplicação prática no 
âmbito das perícias desenvolvidas pelo laboratório. A possibilidade de se descrever e representar uma 
ideia por meio de regras e procedimentos normalizados elimina a possibilidade de se desenvolverem de 
vários tipos de linguagens gráficas incompatíveis com os métodos e o grau de cientificidade intrínseca à 
atividade prática da investigação criminal. Ao privilegiar uma abordagem estandardizada e universal, 
os exemplos que se revelam nas figuras 199, 200 e 201 enquadram a utilização do desenho técnico na 
análise de diferentes tipos de cenários. Associados a crimes distintos, estes grafismos representam a 
configuração dos espaços com o intuito de analisar os seguintes aspetos: a disposição dos elementos 
encontrados no local; as distâncias delimitadas entre estruturas, objetos e sujeitos; o movimento, 
a direção e a trajetória implícita na deslocação de transportes, projéteis, entre outros elementos; e o 
depoimento das vítimas e testemunhas que contribuiu para se reconstituir a ação.

Sem ter acesso à informação correspondente aos processos espelhados nas representações, uma 
vez que estes nem sempre são referenciados no suporte do desenho, é possível deslindar através das 
imagens qual é o foco da investigação. Na figura 199 representa-se um crime de roubo, desencadeado 
por uma sequência de três desenhos que combinam a deslocação do comboio com a intervenção dos 
assaltantes no interior de uma carruagem. A presença da legenda é essencial para identificar o posi-
cionamento dos intervenientes no decorrer da ação – os assaltantes (2 e 3), a vítima (4) e as testemu-
nhas (5 e 6), assinalando-se ainda a sua respetiva movimentação. Ao analisar a composição deste 
desenho compreende-se que a sua importância reside no enfoque que é dado à fuga dos assaltantes, 
cuja saída da carruagem despoletou a perseguição da vítima. Ao sair da carruagem, depois do comboio 
ter iniciado a marcha, a vítima tinha consciência do perigo que corria e por isso a responsabilização 
desse ato não deve acrescer à penalização atribuída aos assaltantes que acabaram por desencadear a 
morte do ofendido. A representação deste pormenor é importante porque ilustra o roubo e esclarece 
que a saída da vítima do comboio foi realizada de forma voluntaria. 

FIGURA 199

Representação do local do crime

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)

FIGURA 200

Representação do local onde ocorreu a morte 

da vítima representada pela figura A

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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Em contraste com o desenho anteriormente analisado, o quadro representado na figura 200 reflete 
um acidente em vez de uma tentativa de homicídio ou agressão. Apesar da escassa informação que é 
disponibilizada através da legenda, a aliena B localiza a “escada de acesso ao primeiro andar” referindo que 
a mesma se encontrava “bastante deteriorada”. Esta caracterização, evidenciada pela ausência de alguns 
degraus, enuncia a hipótese da vítima ter caído da escadaria. A proximidade do corpo em relação à 
mesma, representada no desenho em perspetiva e na planta relativa ao interior do edifício, corrobora 
esta possibilidade que, por conseguinte, é reforçada quando na alínea D se referenciam “as escadas de 
acesso ao pátio onde a vítima tinha caído anteriormente”. A interpretação destes detalhes espelha a teoria 
resultante da investigação, cuja representação procura demonstrar e comunicar o que foi apurado pela 
entidade judiciária envolvida na análise do caso em questão. 

Num enquadramento distinto, o desenho representado pela figura 201 obedece ao mesmo tipo de 
exercício quando especula o posicionamento do indivíduo que procedeu ao disparo e atingiu a vítima 
junto à entrada de sua casa. De acordo com a investigação, os vestígios de chumbo encontrados junto 
à arvore (d) localizam o autor do crime dentro da área que circunscreveu a recolha deste material. 
A estratégia utilizada no desenho identifica o cenário e a presença dos intervenientes, sugerindo a 
direção do disparo que percorreu uma distância de 24 metros até atingir o queixoso. O pormenor da 
janela identifica a presença de mais vestígios de chumbo que suplantam a hipotética orientação do 
disparo no contexto da representação.  

Orientado no sentido de documentar, descrever e demonstrar o discurso agregado à averiguação de um 
determinado crime, o desenho cultivou durante as primeiras décadas a possibilidade de se adaptar e 
reformular consoante as necessidades apontadas pela investigação criminal. Esta abertura fomentava 
a utilização criativa desta ferramenta que embora privilegiasse a expressão de uma linguagem rigorosa 
vinculada ao desenho técnico, apresenta em paralelo alguns exemplos que se aproximam do registo 

FIGURA 201

Representação do local da ocorrência 

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica), 1989



MARINA VALE DE GUEDES PARTE III

gráfico associado à banda desenhada. A figura 202 revela, em oposição aos desenhos anteriormente anali-
sados, um tipo de abordagem distinta que concilia no mesmo plano um mapa topográfico, no qual se 
determina o trajeto experienciado pelas personagens envolvidas na ação, e uma sequência de desenhos 
numerados que explicam a evolução dos acontecimentos. 

Ao observar a composição da imagem compreende-se que esta reflete o registo gráfico associado à ilus-
tração de uma narrativa. O título “Homicídio do Ant. Henriques Vasco, o Paléu” identifica o crime constituído 
por uma trama que se expõe ao longo dos sucessivos desenhos acompanhados pela informação contida 
na legenda. O detalhe que esta apresenta não se limita ao reconhecimento e à identificação das perso-
nagens na ação mas serve para narrar a história e dar sentido aos grafismos que a animam. A relação 
simbiótica entre o texto e a imagem acompanha o entendimento da representação, decompondo a ação 
num conjunto de momentos chave que refletem a consumação do delito, a deslocação da multidão até ao 
local do crime – a casa do José Campos e a captura e imobilização do perpetrador – “pendurado na oliveira”.

FIGURA 202

João Paulo Cardoso,

Homicídio do Ant. Henriques - o Paléu

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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Com o intuito de contextualizar a feitura deste desenho no âmbito da investigação, o autor que o desen-
volveu relembra historia por detrás do crime. “Esta representação foca uma situação caricata em que se 
juntam várias bombas relógio”, refere João Paulo Cardoso. A ação tem origem no esfaqueamento de um indivíduo 
que dava ajuda a uma senhora na zona de Quebradas. A senhora em questão tinha um filho com uma grave defi-
ciência que se tornava por vezes agressivo. Num determinado dia, a vítima é confrontada com a presença do filho 
que começa a ser agressivo e que o esfaqueia. O indivíduo vai para o hospital em estado grave e a GNR deteve 
o indivíduo com deficiência. Quando este é ouvido pelo juiz, considera-se que o mesmo não deverá ser 
preso, uma vez que não terá tido consciência do ato cometido. Por sua vez, a vítima que era muito querida 
junto dos habitantes da aldeia acaba por falecer. Como consequência deste desfecho, destacam-se dois 
eventos no final da semana e que são representados no desenho: o funeral da vítima e um casamento. 
A junção destas duas situações desencadeia uma serie de comentários sobre o crime cometido e os 
indivíduos decidem fazer justiça pelas próprias mãos. Juntam-se as pessoas do casamento e do funeral, onde 
estavam também envolvidos guardas prisionais e decidem dar uma tareia no indivíduo deficiente. A determinada 
altura ele já estaria muito debilitado e no final decidem atar-lhe uma corda ao pescoço, sendo que a pressão do próprio 
corpo sobre os joelhos foi o suficiente para ele morrer enforcado. A complexidade da ação, que se inicia com 
uma situação de homicídio, acaba por desencadear um crime de linchamento e daí a necessidade de se 
criar a ilustração, reforça o perito.   

Na estruturação deste tipo de representações o discurso que acompanha os grafismos procura transmitir 
a informação de um modo conciso e objetivo, realçando em alguns casos o cuidado do perito na formu-
lação do texto. A referência hipotética de algumas situações, que enunciam o “local provável onde o suspeito 
terá disparado”, corresponde necessariamente à informação transmitida pela investigação sob o prejuízo 
de se relacionar a imagem com uma interpretação errónea ou contraditória dos factos apurados pela 
polícia. Neste sentido não cabe ao perito decidir qual é a informação que se transmite numa imagem, mas 
sim qual a estratégia de comunicação indicada à compreensão do que se pretende representar. 

Associada à necessidade de se desenvolverem imagens claras e objetivas que procuram contextualizar e expor 
o ato criminoso, destaca-se a importância das setas e dos sistemas de numeração que estabelecem ao longo 
do desenho relações entre o espaço e a ação, traçando o percurso que está associado à evolução do evento 
(rever figura 6). A inclusão destes símbolos na construção do desenho facilita a apreensão dos conteúdos que 
lhe estão associados, assinalando e orientando a leitura dos elementos presentes ao longo da composição. 
Estas valências denotam-se no desenho da figura 203 que ilustra um momento de colisão entre dois veículos. 
Identificados através de uma planta que procura contextualizar o local do sinistro, o desenho das viaturas é 
acompanhado por um conjunto de setas que indicam o sentido da sua deslocação antes e após a colisão. A par 
deste exercício de demonstração, as setas assinalam ainda o nome das ruas que convergem no cruzamento 
onde se deu o incidente, referenciando a sua localização precisa, o sentido do trafego e a presença de uma 
vivenda que poderá estar relacionada com a fuga do veículo imobilizado pela polícia. 

FIGURA 203

Acidente de trânsito,

(cortesia do Laboratório 

de Polícia Científica)
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Frequentemente utilizadas nas representações que acompanham a exposição de uma ideia ou assunto, 
as setas estão invariavelmente presentes na maioria dos desenhos desenvolvidos neste contexto. A sua 
contextualização no plano da representação está muitas vezes ligada à utilização dos catálogos conce-
bidos pela Mecanorma que possibilitavam o decalque de uma variedade de símbolos. Quando tínhamos de 
representar, por exemplo, o interior de um apartamento havia uma serie de elementos que eram necessários dese-
nhar: camas, lavatórios, móveis, entre outros, e eu recordo-me que existia um catálogo de decalques que tinham esse 
tipo de desenhos. Para não estarmos sistematicamente a comprar estes materiais, que na altura eram caros, foto-
copiávamos e colávamos estes elementos no papel vegetal juntamente com o desenho, refere João Paulo Cardoso. 

O uso recorrente desta ferramenta de trabalho permitia muitas vezes agilizar a produção do desenho 
que poderia exigir a repetição exaustiva dos mesmos elementos. Desta forma não era necessário perder 
tempo a representar ao pormenor cada peça de mobiliário, entre outro tipo de objetos. Ao observar 
um dos muitos exemplares que se encontram guardados entre o espólio de desenhos presente no LPC 
(figura 204), o perito realça a importância deste decalque na representação célere de perpetradores e 
ofendidos, salientando que a sua aplicação mais comum se destinava à documentação de multidões 
que estariam presentes no local do crime. As posições que temos aqui são sempre inalteráveis, eu podia até 
ter a necessidade de fazer um desenho de um indivíduo nesta posição e aí só precisava de fazer o decalque. Noutros 
casos, o desenho destas figuras servia apenas para documentar o número de pessoas que estavam no local do crime 
e que não tinham qualquer tipo de intervenção direta na ação. Na representação de uma festa ou de um convívio 
usavam-se estes decalques e enfatizava-se a apenas a posição do autor do crime e do ofendido. O autor aparecia 
frequentemente assinalado a vermelho e o ofendido de azul. 

Para além dos lápis e da tinta da china que eram utilizados na formalização dos contornos que ilus-
travam o local do crime, a cor aparece pontualmente em algumas representações quando existe a 
necessidade de realçar determinados elementos na composição. O desenho da figura 205 representa 
uma situação em que são disparados vários tiros em direção a um veículo que circulava na via pública. 
Para recriar esta situação representa-se o veículo recorrendo a uma cor neutra – o azul, que identifica 
o posicionamento do ofendido no interior do mesmo, e as trajetórias dos projeteis delineadas num tom 
alaranjado, comumente utilizado para descrever situações de perigo. Num desdobramento da primeira 

FIGURA 204

Macanorma,

(cortesia do Laboratório de

 Polícia Científica)
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cena, procede-se ainda ao desenho da viatura em pormenor, identificando a orientação e a projeção 
dos disparos. Apesar destes terem apenas atingido o porta bagagens e a mala que se situava no bando 
traseiro do carro, o desenho evidencia a relação de proximidade que estes estabelecem com a vítima.  

Paralelamente à exploração individual dos crimes que se vão retratando consoante as necessidades 
impostas pela investigação, encontram-se alguns exemplos que exploram a possibilidade de se inter-
ligarem situações e casos aparentemente isolados, cujas ligações são muitas vezes materializadas na 
representação. Os exemplos espelhados nas figuras 206 e 207 representam alguns momentos da inves-
tigação que baseou na análise de três homicídios na zona de Lisboa. Intitulado pela Polícia Judiciária 
como o caso do estripador de Lisboa, a atribuição desta designação surge na convergência de traços 
comuns assumidos na avaliação dos crimes. Os sinais de violência apresentados no corpo das vítimas 
determinavam a repetição de um modus operandi característico de um assassino em serie. A história 
vinculada à análise deste caso encontra algumas semelhanças com a investigação levada a cabo pela 
Soctland Yard sobre o célebre estripador de whitechapel – Jack the Ripper. Ambas partilham o mesmo 
tipo enquadramento – o homicídio de várias de prostitutas, marcadas pela intervenção nos corpos 
estripados, e um conjunto de questões que ficaram por resolver, impedindo deste modo a captura dos 
respetivos autores do crime.  

FIGURA 205

Representação do local do crime,

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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Na tentativa de avivar a história por detrás dos desenhos sabe-se que a primeira vítima do estripador 
foi morta a 31 de Julho de 1992. O corpo de Cristina, conhecida e identificada no desenho da figura 206 
como “Tina”, é encontrado numa barraca junto ao Pingo Doce da Póvoa de Santo Adrião. A segunda, 
Fernanda, apareceu dentro de um pré-fabricado situado na altura debaixo do viaduto da C.P. em Entre 
Campos (figura 207) e a terceira, Maria João, é descoberta nas proximidades do local onde se deu o 
primeiro homicídio (figura 206). Os três corpos apresentavam cortes na região abdominal, tendo sido 
extraídas partes de alguns órgãos. No primeiro corpo faltava uma secção dos intestinos, no segundo foram reti-
rados mais órgãos e na terceira parecia que se tinha realizado uma autópsia. Enquanto que na primeira vítima o 
autor fez um pequeno corte no baixo ventre, a segunda apresentava um corte de 15 centímetros – a partir do qual se 
extraíram os intestinos e outros órgãos – e a ultima um corte da púbis até ao externo, relembra João Paulo Cardoso.   

Ao analisar os desenhos verifica-se que estes assinalam a presença dos corpos no espaço, demons-
trando a relação de proximidade que se mantém entre o local do primeiro homicídio e do ultimo, assim 
como o distanciamento associado à morte da segunda vítima. Do mesmo modo o desenho apresentado 
na figura 206 foca pormenorizadamente uma vista sobre o local do homicídio, enquanto que o da figura  
207 localiza apenas a barraca onde as prostitutas mantinham relações sexuais com os seus clientes. 
Em relação à primeira representação João Paulo Cardoso refere que a mesma serviu para complementar 
a reportagem fotográfica que estaria associada ao processo. A identificação dos vestígios no desenho 
é exaustiva sendo que entre os objetos e as vísceras encontradas no espaço salienta-se a presença de 
um “vestígio de sangue deixado na parede por uma mão esquerda” que poderia ter conduzido à identificação 
do autor do crime. Entre especulações e as teorias que se formularam em torno desta pista, assumiu-
se que esta não teria a informação necessária para poder ser trabalhada pela lofoscopia. Perante esta 
conclusão, o seu posicionamento na parede poderá apenas indicar o sentido da fuga do homicida que 
terá limpo a mão à parede depois de esventrar a vítima. 
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Paralelamente à execução destes desenhos, o Gabinete Técnico de Desenho desenvolvia ainda alguns 
diagramas que procuravam estabelecer relações entre os vários elementos elencados numa cadeia de 
crimes interligados. Na figura 208 é possível observar um dos exemplos que procura desmontar a rede 
de correlações associada a um conjunto de assaltos. Na análise destes delitos salienta-se a presença 
de quatro armas – duas correspondentes aos perpetradores e as outras duas à GNR, que se associam 
à identificação dos roubos e dos disparos efetuados entre os assaltantes e os elementos do corpo poli-
cial. A estruturação deste esquema revela o esqueleto da investigação que procura comunicar através 
do desenho a dimensão dos crimes cometidos, enquadrando a utilização das armas na sucessão de 
assaltos organizados por um determinado núcleo de indivíduos. 

FIGURA 206

João Paulo Cardoso,

representação do local do crime relativo 

ao caso -O estripador de Lisboa,

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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A presença constante do desenho na dissolução de situações de 
grande complexidade, salienta o seu caracter utilitário associado 
ao contexto da Criminalística. Ao observar as representações que 
fizeram e continuam a fazer parte da atividade prática desenvolvida 
pelo LPC, João Paulo Cardoso sublinha a importância desta ferra-
menta como um elemento que procura documentar a informação 
reunida pela investigação, evidenciando a sua capacidade impar 
de esclarecer detalhes e particularidades através de uma imagem. 
O desenho serve para documentar graficamente o que se calhar será mais 
complicado de descrever por palavras. A regra é sempre a mesma – uma 
imagem vale mais que mil palavras. A repetição constante desta máxima 
inaugura a evolução natural do desenho que abandona gradualmente 
as técnicas e os procedimentos intrínsecos à sua produção manual 
para se aproximar dos equipamentos e suportes digitais.  

2.2  A EVOLUÇÃO DO DESENHO DO TRAÇO AO VECTOR

O exercício do desenho manual manteve-se associado ao desenvolvimento do Gabinete Técnico de 
Desenho entre a década de 80 e 90. As denominações que acompanharam a reformulação deste núcleo 
privilegiaram durante este período a expressão do termo – desenho – agregado à terminologia que lhe 
foi sendo atribuída.  Gradualmente fez-se a passagem entre o trabalho que era realizado em estirador 
e a introdução dos computadores que prometiam automatizar uma serie de funções ligadas à materia-
lização dos espaços concordantes com a ação do crime. Um dos primeiros exemplos que anuncia esta 
fase de transição encontra-se na figura 209. Através de um conjunto de representações extrapolam-se 
os testemunhos dos vários intervenientes no cenário. Apesar de não se conseguir deslindar a trama 
que estruturou a construção do desenho, compreende-se que este foi realizado à mão levantada, sendo 
posteriormente finalizado com a junção de vários recortes que permitem identificar as diferentes versões 
apuradas pela investigação e a informação contida nas legendas. Esta colagem pressupõe a utilização 
inicial do computador que numa primeira abordagem estaria destinado ao processamento de texto. 

A introdução desta ferramenta conduziu ao abandono de um conjunto de procedimentos que deixaram 
de ser necessários. A utilização dos decadrais e das mecanormas acabou por se tornar obsoleta, não só 
pela morosidade implícita no processo de decalque, mas também pelo reconhecimento destes mesmos 
símbolos associados a alguns programas disponíveis no computador como é o caso do Word. A par e 
passo conjugava-se o desenho realizado em cima do estirador e as potencialidades dos dispositivos 
digitais, contudo a derradeira mudança só seria efetivada na presença de profissionais que soubessem 
manipular um conjunto de softwares associados ao desenho vetorial. 

O inicio do século XXI fixou um conjunto de mudanças consideráveis na restruturação do núcleo 
destinado ao desenvolvimento da representação visual no LPC. É no principio deste período que se 
estabelece uma mudança de paradigma com a entrada do perito Carlos Gregório no denominado grupo 
de Desenho Criminalístico. Vindo de um contexto empresarial ligado à produção gráfica de conteúdos e 
materiais visuais, o seu conhecimento e o domínio de algumas ferramentas digitais, como o Photoshop, 
o Autocad e o Pagemaker, permitiu fazer a transição entre o estirador e as tecnologias que prometiam 
conquistar algumas vantagens relativas à modernização das técnicas e dos procedimentos utilizados 
até à data. A minha chegada acabou por fazer alguma diferença porque trouxe um aporte de conhecimento a nível 

FIGURA 208

João Paulo Cardoso,

diagrama de correlações

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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informático, o que acabou por dar origem ao aparecimento da componente digital da informação ao nível da repre-
sentação gráfica. Começou-se a utilizar o Photoshop e o Autocad com mais frequência, softwares análogos como o 
Pagemaker e uma serie de ferramentas que causaram o abandono do velho estirador.

O reconhecimento dos softwares ligados à produção do desenho e à manipulação da imagem, assim 
como o aparecimento da fotografia digital, desencadearam novos tipos de abordagens e estratégias 
utilizadas na concretização dos trabalhos que eram, e continuam a ser, solicitados ao laboratório. 
Enquanto que nas décadas anteriores o desenho surgia da interligação do traço com os sistemas de 
decalque e colagem, a sua manipulação digital permite conjugar estas funcionalidades dentro da 
mesma plataforma. Sem recurso a outro tipo de ferramentas associadas aos catálogos de símbolos e às 
fotocopiadoras, o desenho passa a ser estruturado dentro do software e beneficia de todas os instru-
mentos associados à sua produção manual. O lápis, a tesoura, a borracha, entre outros, acabam por 
se vincular a ferramentas virtuais que simulam em conjunto com o cursor do rato os diferentes tipos 
de ações – riscar, cortar, apagar. Perante esta vantagem, a representação é desenvolvida num plano de 
pixéis que acompanha a evolução do desenho do principio ao fim. À medida que este se vai efetivando, 
o ficheiro que é inicialmente constituído poderá migrar entre softwares até alcançar a sua forma final.

A padronização dos procedimentos associados à utilização das tecnologias digitais permitiu ainda 
uniformizar a linguagem dos desenhos que passaram a ser produzidos neste contexto. Enquanto que 
os exemplares realizados nos anos 80 e 90 se baseavam em diferentes tipos abordagens, umas mais 
ligadas à banda desenhada e outras à representação dos códigos absorvidos pelo desenho técnico, as 
representações gráficas desenvolvidas a partir dos softwares começaram a privilegiar a construção 
objetiva e tipificada de modelos tridimensionais. A conquista da tridimensionalidade contrastava com 
o legado de grafismos baseado na formulação de plantas e alçados, salientando pontualmente algumas 
vistas em perspetiva. São poucos os desenhos com tridimensionalidade e apesar de não os conseguirmos datar 
percebe-se que aqueles que foram realizados no final dos anos 90 introduzem a utilização da cor como forma de 
facilitar a comunicação, refere Carlos Gregório.

Com a possibilidade de trabalhar digitalmente a aplicação da cor nos desenhos, define-se um novo 
rumo que acaba por abraçar o contexto das infografias. A infografia começa a ser representada já com 
alguma policromia e tinha a sua vantagem porque privilegiava uma comunicação mais concisa e imediata. O que 
me parece é que durante alguns anos as pessoas faziam infografias sem a consciência de que as estavam a fazer, 
pode ser uma questão de terminologia, sublinha o perito. Apesar de se terem cultivado durante décadas os 
pressupostos que sustentam a sua concretização, ressalvando o seu contributo para a representação de 
situações complexas, o reconhecimento desta terminologia conseguiu orientar a produção da represen-
tação vetorial, voltada para a homogeneização das formas e das estratégias que definem atualmente a 
apresentação formal deste tipo de trabalhos. 

FIGURA 209

Representação das diferentes versões 

relatadas pelos intervenientes na ação

(cortesia do Laboratório de Polícia 

Científica).
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A utilização do Autocad conduziu à tipificação do desenho, eliminando a necessidade de criação de uma 
imagem autoral. Esta premissa poderia subverter-se perante a construção de elementos modulares 
mais ou menos complexos. Enquanto um perito pode desenvolver uma imagem pormenorizada do 
telhado de uma casa, trabalhando exaustivamente o desenho das telhas, outro pode limitar a repre-
sentação à criação de um prisma capaz de representar este elemento. Esta decisão é deixada a cargo 
do desenhador, no entanto compreende-se que o problema não se deverá focar no detalhe impresso 
no desenho, mas sim na sua vertente funcional. Se a constituição do telhado não for relevante para a 
investigação, a representação deste componente deve apenas respeitar as dimensões correspondentes 
ao levantamento realizado no local do crime. As formas desenvolvidas no desenho deverão seguir 
sempre a função para a qual se destina a representação. 

Ainda inserida nas alterações que se associam ao desenvolvimento da representação vetorial, salienta-
se a possibilidade de se poder escolher dentro do software a vista virtual que se pretende focar. Ao 
assinalar a presença de um observador dentro do espaço desenhado, o desenhador pode contornar o 
objeto a partir de vários ângulos e gerir a perspetiva que melhor ilustra uma determinada situação. 
Considerando um crime de homicídio, circunscrito ao espaço de uma casa em que o corpo é encontrado 
debaixo de uma escadaria, torna-se importante representar o interior do edifício, contextualizar o vão 
das escadas e ao mesmo tempo focar a relação que este mantém com o cadáver. O desenvolvimento do 
modelo tridimensional permite selecionar estas vistas com o intuito de documentar o enquadramento 
dos elementos participantes nas ação e as relações estabelecidas entre eles. É com base nesta visuali-
zação que se procura ilustrar a teoria apurada pela investigação. 

Aliada à componente ilustrativa, a apresentação do desenho é fundamental para o entendimento da 
informação que nele se procura transmitir. Um dos aspetos que deverá ser tido em conta durante a 
sua formulação é o formato do trabalho. A gestão desta particularidade poderá favorecer em alguns 
casos a interpretação do desenho. Em vez de se dividir a representação de um determinado espaço 
numa sucessão de suportes desintegrados, começou-se a privilegiar a criação de uma folha única que 
permitisse interligar toda a documentação visual relacionada com o crime em questão. As colagens 
que outrora agregavam os diferentes tipos de imagens – mapas, plantas, alçados, desenhos e fotografias 
– passaram a ser executadas a partir de softwares específicos como o Indesign, que operam na forma-
tação da informação sem qualquer tipo de restrição.  Podíamos fazer facilmente um trabalho com 5 metros de 
comprido por 80 cm de largura que já prometia ter uma perspetiva muito grande do que é que tinha acontecido, e do 
que é que se queria demonstrar. Em vez de estarmos a folhear 20 folhas de formatos reduzidos abre-se a possibili-
dade de contar a história numa folha única, refere Carlos Gregório. 

O desenvolvimento da imagem num suporte único para além de facilitar a leitura da informação pode 
gerar uma mesa de discussão durante a audiência no tribunal. Na presença do desenho inaugura-se um 
debate entre os indivíduos que vão tomar a decisão –  o juiz, os procuradores e os advogados –  com o 
objetivo de recapitular a informação contida no processo. Esta revisão procura destacar a sumula do que 
aconteceu, evidenciando de forma clara e sucinta as principais particularidades do crime que deverão ser 
tidas em conta pelo tribunal. Em alguns casos, a visualização destes desenhos poderá ser esclarecedora 
e influenciar a pena que é atribuída ao arguido. Sabemos, passados meses, às vezes anos, que os indivíduos que 
à partida sairiam em liberdade acabaram por ser condenados a penas de 12 anos de prisão. Esta é a informação que 
obtemos...da mesma forma que obtemos aquela indicação de que o juiz chamava as pessoas à bancada para ver a 
representação gráfica dos factos com o objetivo de compreender o que se tinha passado, afirma o perito. 

Esta referencia visual pode ser muito importante, principalmente se se considerar o volume de infor-
mação contido num processo crime. A acumulação massiva de todos os elementos que o constituem 
contrasta com a estrutura do desenho, no qual se concentram os pontos principais que permitem escla-
recer as questões inicialmente colocadas pela investigação – quem é o perpetrador e a vítima; quando, 
como e onde é que o crime ocorreu; qual foi o modus operandi levado a cabo pelo seu autor e porque é 
que este se manifestou de determinada forma. As respostas correspondentes a estas interrogações 
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encontram-se muitas vezes esplanadas no suporte do desenho. Neste sentido a sua concretização é 
gerida em torno da documentação, reprodução e definição dos elos de ligação necessários à compreensão 
e ao esclarecimento de uma determinada situação. 

A possibilidade de se criar uma representação gráfica gerida a partir de softwares especializados 
acabou por solidificar a presença do desenho associado à investigação criminal, contudo a constante 
evolução tecnológica promoveu algumas alterações no grupo que desenvolve atualmente um conjunto 
de perícias associadas à representação gráfica. A extensão destas alterações é analisada no subcapítulo 
seguinte que define a atividade levada a cabo pelo núcleo e Imagem Criminalística.  
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3. 

GRUPO DE IMAGEM CRIMINALÍSTICA

A imagem adquiriu uma importância sem precedentes na vida quotidiana de grande parte da população 
mundial. A sua difusão nunca esteve tão próxima da sociedade atual e talvez por isso se torne pratica-
mente impossível imaginar uma realidade alheia à presença da representação visual. Esta ferramenta 
está de tal forma enraizada na vivência do ser humano que se tornou fundamental no modo como se 
comunicam conhecimentos e se acede à visualização de tudo aquilo que é desconhecido e aparentemente 
distante. O acesso às imagens que revelam a constituição do universo reflete essa possibilidade e sublinha 
simultaneamente o despontar de uma relação quase que inequívoca criada na assimilação perene destas 
representações. O reconhecimento deste fator reforça o poder da imagem como um elemento sedutor que 
se poderá sobrepor, em determinados contextos, aos conteúdos que se pretendem explorar. 

Quando se alia a fotografia aos meios de comunicação social compreende-se que o olhar se foca em 
primeiro lugar na figuração que ilustra o artigo e depois no texto que o acompanha. Ao consultar um site 
na internet verifica-se uma situação semelhante, o grau de interesse reservado aos conteúdos apresen-
tados numa página aumenta na presença de imagens, cores e animações que de certa forma destaquem 
o que se procura comunicar. Seguindo a mesma lógica, a memória também é estimulada pelas imagens 
que nos fazem recordar histórias e situações passadas. A medicina, entre outras disciplinas, baseia a sua 
prática na análise minuciosa das representações que procuram perscrutar o interior do corpo humano 
com objetivo de rastrear doenças e anomalias. Desde sua forma mais incipiente, elencada à prática do 
desenho, passando pelos dispositivos de captura relacionados com o campo da fotografia, até à mani-
pulação interposta pelos meios digitais, a reprodução das imagens tem vindo a proliferar consoante a 
evolução do homem. 

Neste contexto compreende-se que a imagem é um veículo importante para o conhecimento e que em 
alguns momentos da História esteve no centro de grandes mudanças que alteraram o pensamento 
humano. Exemplo disso são os desenhos, as gravuras e as fotografias que durante séculos acompa-
nharam o progresso cientifico e cultural, documentando os fenómenos, as teorias e os contornos de uma 
vivência em constante mutação. 

Permeável ao desenvolvimento de várias disciplinas científicas, a imagem esteve associada ao principio 
da atividade levada a cabo pelo Laboratório de Polícia Científica. Inicialmente ligada ao Gabinete de 
Fotografia, a sua utilização começou por estar vinculada à representação do local do crime e à identifi-
cação fotográfica dos perpetradores, acabando por se estender ao auxílio prestado a determinadas áreas 
forenses. Esta aproximação desencadeou não só a documentação de objetos, documentos e de todos os 
elementos que estivessem relacionados com o crime, mas também o desenvolvimento de algumas perí-
cias que se faziam pela interposição do registo fotográfico. A área relacionada com a análise documental 
salientava a relação de proximidade com a fotografia analógica, cuja interligação com diferentes tipos 
de iluminação – radiações U.V. e infravermelhos, permitia a identificação de falsificações. A evidencia e 
a comprovação de algumas observações microscópicas de natureza biológica e balística também eram 
feitas à custa de relatórios fotográficos.17

A fotografia analógica iniciava desta forma o principado da imagem que se tornava cada vez mais indis-
pensável ao exercício da prática laboratorial que se foi afinando consoante as necessidades da investi-
gação criminal. Nesta evolução destaca-se o aparecimento do Gabinete Técnico de Desenho que procurou 
implementar e adequar as valências da vertente gráfica ligada à representação de espaços, rostos e 
objetos. O percurso que sustentou a criação e o amadurecimento deste núcleo é marcado pela presença 
de quatro peritos, cujos conhecimentos permitiram a traçar o desenvolvimento técnico e pericial asso-
ciado a esta área. 

17  Santos, António Carlos – Op. Cit., p. 4
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Começando por salientar as noções que fomentaram prática do desenho manual, gerido a partir da 
parceria estabelecida no principio dos anos 90 entre o Valdemar Machado e o João Paulo Cardoso, 
compreende-se que a representação se formulava na presença de materiais rudimentares como o 
carvão, a grafite e a tinta da china que se aliavam à aptidão dos técnicos destacados para a concreti-
zação deste tipo de trabalhos. O contacto com as ferramentas e o domínio das normas associadas ao 
desenho técnico eram fundamentais para a execução das tarefas associadas ao Gabinete Técnico de 
Desenho. Na tentativa de desmistificar o modo como se abordava o desenho inserido neste período 
inicial, João Paulo Cardoso estabelece um paralelismo entre as ilustrações que serviam para docu-
mentar algumas notícias e o trabalho que se realizava no laboratório. Havia na altura uma rubrica num 
jornal, salvo erro o Diário Popular, em que se tentavam representar determinadas situações através do desenho, 
ocorrências de crime ou situações violentas, que eram noticia, mas como não havia documentação fotográfica 
passavam a ser representadas através do desenho. Seguindo a mesma lógica nós representávamos também uma 
serie de situações que seriam difíceis de representar através da fotografia.

Os homicídios apareciam frequentemente associados às representações que se centravam na docu-
mentação do local e, em alguns casos, na reconstituição do crime. Os desenhos eram realizados num 
contacto permanente com o estirador, no qual se faziam deslizar as réguas e os escantilhões neces-
sários à criação das plantas e dos alçados correspondentes ao espaço que se procurava ilustrar. Em 
conjunto com a utilização destas ferramentas procedia-se à reprodução dos desenhos que se anexavam 
ao processo. Através de uma reação química, resultante da interação entre raios ultravioleta e uma 
porção de gás amoníaco, era possível reproduzir a imagem a partir de um original realizado em papel 
vegetal ou qualquer outro tipo de transparência para um papel especifico denominado de Ozalid. 

A introdução das tecnologias digitais, promoveu o abandono de um conjunto de materiais, ferramentas 
e técnicas que se tornaram obsoletas. Com a chegada do Carlos Gregório ao núcleo de desenho no final 
da década de 90, sublinha-se uma mudança de paradigma. Os estiradores que acomodavam as longas 
folhas de papel vegetal deram lugar aos computadores que introduziam um conjunto de alterações 
no modo como se abordava o desenho. A relação que se impunha na gestão do desenho privilegiava a 
interação do perito com a máquina, eliminando o contacto direto com as ferramentas e o suporte. Não 
obstante se instituísse este distanciamento, o desenho continuava a ser gerido com base nos conheci-
mentos inerentes à sua prática manual. O domínio do desenho técnico e dos conhecimentos associados 
à geometria descritiva e à perspetiva continuavam a ser essenciais no desenvolvimento das represen-
tações. Apesar de se estabelecer este paralelismo impunham-se outros desafios que se relacionavam 
com o domínio dos softwares a partir dos quais se opera a construção do desenho. 

A contratação de um novo elemento para o redenominado Grupo de Desenho Criminalístico 
evidenciou a necessidade de estabelecerem novos conhecimentos que atualmente vão para além 
do exercício do desenho realizado à mão levantada. Eduardo Saraiva relembra que o principio da 
sua atividade no laboratório foi gerida por um período de autodidatismo que acabou por excluir 
o auxílio de programas de formação especializada – recordo-me que inicio não dominava por completo 
os softwares que estavam a ser utilizados, mas o Carlos acabou por me passar alguns conhecimentos e eu 
fui aprendendo um bocado por tentativa erro. Quando tinha dúvidas consultava as ajudas dos softwares ou 
então via tutoriais no youtube com o objetivo de superar as lacunas que ia encontrando. Aliado ao constante 
amadurecimento das capacidades necessárias à manipulação dos softwares o perito sublinha a 
importância destas representações no contexto da investigação criminal. Num desenho é possível 
esclarecer muitas coisas, principalmente quando associamos várias imagens fixas, correspondentes a diferentes 
momentos, à respetiva descrição do que aconteceu naquele instante. Isto é importante porque nem sempre é 
possível chegar ao local do crime e encontrar as coisas tal como eram no momento em que aconteceu o crime. 
Perante este problema o nosso objetivo é recriar virtualmente, o mais aproximado possível, o espaço, os objetos 
e as pessoas que compunham aquele local num determinado momento. 
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Dos inúmeros exemplos que suplantam as mais valias da representação gráfica como uma ferramenta 
de auxílio para a averiguação de determinadas situações, Eduardo recapitula o caso do desmorona-
mento do Mercado de Setúbal. Perante um cenário em que se combinava uma parte do edifício intacta e 
um depósito de escombros correspondentes à parcela que tinha ruído, a única solução que se impunha 
era a reconstituição virtual do espaço. Após o levantamento que foi realizado in loco, procedeu-se à 
criação do modelo virtual que por um lado promoveu a visualização do espaço antes do incidente e 
por outro serviu para explicar as causas do desmoronamento. Sem uma recriação virtual não seria possível 
visualizar o antes e o depois, a não ser que houvessem fotografias ou plantas antigas e neste caso estamos a falar 
de um marcado muito antigo, com 50 ou 60 anos, ou seja nem sempre é possível aceder a esse tipo de informação 
visual, sublinha o perito realçando a necessidade destas representações na ausência de imagens que 
consigam documentar o espaço. 

Paralelamente ao reconhecimento desta valência sublinham-se as limitações da fotografia na sua capa-
cidade estanque de retratar locais e objetos. Com base numa imagem fotográfica só é possível aceder 
ao registo cruo da realidade que poderá incluir distorções, dependendo do equipamento que é utili-
zado, e a exclusão de pormenores importantes na representação de um determinado espaço. Sobre 
este assunto, Carlos Gregório defende que a fotografia se torna por vezes insuficiente na sua forma de 
representação elementar – “não posso basear-me só na fotografia para documentar um local porque 
depois perdem-se determinados apontamentos do género – a soleira tem mais 5 cm de um lado do que 
do outro. A fotografia não conta tudo se não tiver lá a interpretação.” Esta noção é reforçada quando 
se compara a maleabilidade do desenho às contingências da imagem que apenas permite congelar um 
instante momentâneo. No recurso desta capacidade, promove-se a possibilidade de se ir alterando a 
representação consoante as exigências da investigação. O desenho é fundamental, principalmente porque é 
maleável e esta característica é muito importante porque estamos sempre a trabalhar com informação que vai sendo 
alterada e que precisa de ser constantemente retificada no desenho. Até ao momento em que entregas a arte final o 
trabalho não é estanque, podes estar sempre a completá-lo, refere Eduardo.

Não obstante se reconheça a importância dos avanços tecnológicos associados à área das ciências 
forenses, com um enfoque particular no desenvolvimento das técnicas e dos procedimentos ligados à 
Criminalística, compreende-se que a fotografia digital continua a manter o mesmo tipo de limitações 
perante a versatilidade do desenho. Apesar de atualmente se verificar que esta possibilita o mapea-
mento de um espaço com o objetivo de o representar em três dimensões, este tipo de técnica pode 
revelar-se insuficiente para a compreensão da orgânica da área processada pelos equipamentos. Além 
deste fator, a “cozedura” implícita na conjugação das imagens que recriam a visualização tridimen-
sional do local não contempla as ligações conjugadas entre espaços e a deslocação dos intervenientes 
no crime. Quando há transição de múltiplos locais, que poderá ser tão somente a movimentação que é feita entre 
diferentes salas num apartamento, recorre-se ao desenho. O 360 não é sempre utilizado devido à morosidade implí-
cita no tratamento das imagens, daí a necessidade de se recorrer ao desenho, salienta João Paulo Cardoso, consi-
derando a sua experiência enquanto perito na secção de local do crime.  

À medida que a utilização das novas tecnologias se foi estabelecendo no âmbito do laboratório, acabando 
por se alastrar a todas as áreas forenses que atualmente se tornaram dependentes destes meios, 
marca-se o inicio de mais um período de transição para núcleo de desenho. A entrada na era digital 
fomentou a aproximação do desenho assistido por computadores à fotografia digital. Este contacto, 
indelevelmente marcado no passado, define-se através da digitalização dos dispositivos e dos procedi-
mentos que apesar de se concentrarem no desempenho de funções distintas partilham o mesmo tipo 
de suporte – um ficheiro digital. É na origem desta interligação que se cunhou a alteração da nomencla-
tura, assumindo a uniformização da representação na redefinição do grupo de Imagem Criminalística.  
A digitalização dos vários sistemas, sejam eles ligados à fotografia ou ao desenho, criou uma simbiose entre as 
várias técnicas e por isso não é de estranhar que o desenho tenha dado um salto para a imagem. Hoje se for preciso 
nós desenvolvemos um trabalho ligado à imagem mas também podemos pegar no AutoCad e fazer um trabalho em 
3D porque houve essa mistura de conhecimentos forçada pelo desenvolvimento tenológico, refere Carlos Gregório.  



353

A par da alteração terminológica, impôs-se uma redefinição dos tipos de perícias que passaram a 
privilegiar a análise da imagem em detrimento da representação gráfica. Não obstante se salvaguarde 
sempre a hipótese de se realizarem trabalhos relacionados com a produção do desenho vetorial, a utili-
zação desta ferramenta acabou por ser preterida face às exigências que se impõe no presente momento. 
A redução do prazo correspondente à preparação dos inquéritos que pressupõe a investigação de um 
determinado crime cerceou a possibilidade de se desenvolver, na grande maioria dos casos, a represen-
tação visual que acompanhava o processo. A questão temporal acabou por condicionar o período de tempo que 
teríamos para elaborar este tipo de trabalhos, afirma Carlos Gregório, principalmente quando este só faz sentido 
numa fase final do processo. Outra circunstancia tem a ver com o facto da sua concretização prática ser morosa pese 
embora a ajuda das novas tecnologias.

A consciência destes condicionalismos reposicionou o foco que direciona o grupo de Imagem 
Criminalística, no entanto os peritos não descartam a possibilidade de abraçar no futuro o desafio que 
envolve a passagem do desenho vetorial para a criação de animações. Da mesma maneira que passámos 
do desenho bidimensional para o desenho tridimensional, existe com certeza a possibilidade de abraçar uma nova 
evolução, eventualmente ligada à área da animação, avança Carlos Gregório. A ideia de aliar o movimento 
à imagem representaria uma mais valia para a investigação, principalmente na análise de casos em 
que a deslocação dos intervenientes e dos elementos no espaço se revelem cruciais para o entendi-
mento da ação. Se um desenho consegue ser esclarecedor, considerando a importância destes aspetos, 
a animação poderá vir a estreitar ainda mais a relação que se estabelece entre a investigação do crime 
e a comunicação dos factos. Com o escalar das novas tecnologias, o perito perspetiva ainda que se 
poderá trabalhar no campo da realidade virtual ou da realidade aumentada – já existe essa vontade 
ligada à preservação de vestígios num local do crime na qual se pode vir a utilizar um scanner digital para fazer um 
levantamento 3D. Considerando esta hipótese quem sabe se um dia poderemos recriar e visualizar o espaço numa 
sala própria em que o juiz, o procurador e os advogados entram no ambiente do local do crime sem nunca terem 
estado fisicamente no local original. Esta previsão abre a possibilidade de se intervir no espaço simulado 
com o intuito de analisar e questionar toda a informação que foi preparada pela investigação. Se esta 
dimensão for alcançada talvez o desenho e a imagem se desvinculem do suporte físico para ocupar 
outro tipo de superfícies ou até mesmo o vazio que se situa na sua ausência. 

3.1  ATIVIDADE PRÁTICA ATUAL

OBJETIVOS E TIPOS DE PERÍCIAS 

A atividade prática do grupo de Imagem Criminalística compreende um conjunto de perícias que se centram 
na análise das imagens reportadas aos crimes que são investigados pela Polícia Judiciária. A presença deste 
elemento é transversal a um conjunto de situações cuja investigação se baseia na análise das imagens asso-
ciadas às câmaras de videovigilância, muitas vezes responsáveis pela captação do delito em tempo real, e à 
apreciação das fotografias que poderão simular uma falsa identidade ou manipular enquadramentos que 
não correspondem à realidade. Neste ultimo exemplo, o registo circunstancial de determinadas ações poderá 
conduzir à descodificação pontual de fotomontagens responsáveis pela ocultação de evidências preponde-
rantes para a reconstituição e penalização do crime. A multiplicidade de contextos estende-se a vários tipos 
de casos e nesse sentido o objetivo primordial deste núcleo privilegia o estudo das imagens que poderão 
contribuir para estimular o exercício da justiça.

Partindo deste compromisso, a listagem de perícias desenvolvida nesta especialidade forense procura cobrir 
um leque de técnicas que se debruça no estudo abrangente da representação visual. Dividido entre o enten-
dimento das imagens que denunciam a ação do crime e a criação dos grafismos que procuram documentar o 
local do incidente, a sua amplitude estende-se ao reconhecimento de seis categorias: reconstituições, recons-
trução virtual de espaços, fotogrametria, infografias, análise de imagens digitais, comparação facial e compa-
ração de imagens, objetos e locais. Esta diversidade operativa oscila entre a interpretação e a representação 
gráfica das imagens que integram, documentam e comunicam o crime no contexto da investigação criminal.
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Analisando em primeiro lugar o enquadramento das reconstituições de cenas de crime, compreende-
se que estas são necessárias quando surgem duvidas sobre o modo como ocorreu um determinado ato 
criminoso. De acordo com o artigo 150º do Código Penal, referenciado no capítulo anterior, a reconsti-
tuição deverá ser realizada no mesmo local onde o crime ocorreu e de forma a recriar as condições em 
que se afirma ou se supõe ter ocorrido o facto. Estas são geralmente executadas com recurso a imagens 
fotográficas ou vídeo e resultam do cumprimento de uma ordem da entidade titular do processo que 
na grande maioria dos casos é ditada pelo Ministério Público. O seu objetivo prende-se com a criação 
de uma reportagem visual que procura reconstituir o evento a partir das versões comunicadas pelos 
diferentes intervenientes – arguido, vítima e testemunhas. 

Na criação deste reportório visual salienta-se a importância de se definirem linhas de estratégia úteis 
à investigação, que com base nesta documentação poderá consolidar e esclarecer duvidas em relação 
às declarações prestadas pelos elementos envolvidos no caso, ou ajudar a preparar a defesa do arguido. 
No caso deste partícipe salvaguarda-se a possibilidade do mesmo poder transmitir uma versão facciosa 
dos factos ou recursar-se a fazer a reconstituição enquanto as vítimas e as testemunhas não o podem 
fazer. Perante esta situação a investigação terá de apresentar a sua versão dos factos, corroborada pelas 
provas que se forem reunindo, de forma a esclarecer quando, como e onde é que o crime ocorreu. 

Assente numa sucessão de fotografias legendadas, a reconstituição apresenta-se como uma foto novela 
que procura documentar detalhadamente a ação dos intervenientes do crime. Dependendo da quanti-
dade de pessoas envolvidas, a concretização destas narrativas poderá ser bastante complexa. Quando 
se analisa uma situação decorrente de um tiroteio na qual se procura compreender as trajetórias dos 
disparos, a intervenção do desenho poderá ser mais eficaz a explicar este tipo de situações do que a 
reconstituição. A possibilidade de se visualizar num plano único o posicionamento de todos os partici-
pantes e a partir de aí deslindar as interceções provocadas pelos projéteis poderá ser uma mais valia 
para a investigação. 

Um dos casos que poderá ilustrar este aspeto foi mencionado no capítulo anterior quando Eduardo 
Saraiva salienta a importância do desenho no esclarecimento dos factos. A concretização desta repre-
sentação (rever figura 176) serviu para revelar a trajetória do disparo provocado por um policia, ilibando 
desta forma o arguido de uma acusação de tentativa de homicídio. Para o efeito bastou marcar no desenho as 
11 posições dos intervenientes e verificar que a zona onde o policia foi atingido não correspondia ao posicionamento 
do arguido, logo este não o podia ter atingido, refere o perito. Em contraste com a reconstituição que foi reali-
zada no decorrer deste processo o desenho revela a sua utilidade na capacidade de síntese necessária 
ao entendimento de situações especificas. Principalmente quando estas envolvem a movimentação 
de vários intervenientes num espaço. Esta particularidade, sublinha a importância da reconstrução 
virtual de espaços no contexto do grupo de Imagem Criminalística. 

Apesar de se reconhecer que o desenvolvimento atual dos desenhos vetoriais se encontra em segundo 
plano relativamente à execução de outro tipo de perícias, dificilmente se irá anular o potencial desta 
ferramenta utilizada como um meio de visualização e comunicação do local do crime. O recurso a este 
tipo de trabalhos não se foca exclusivamente na recriação de espaços ligados a ações criminosas, pode 
englobar também acidentes, explosões e incêndios que exijam a reconstrução do espaço onde de deu o 
incidente. No caso dos incêndios e das explosões torna-se importante compreender e poder transmitir 
a partir de uma imagem onde é que se localiza o foco que despoletou a deflagração do fogo contiguo a 
uma floresta ou a detonação de um espaço compreendido no tecido urbano. Alavancado pela investi-
gação, o desenho acaba por denunciar se o evento aconteceu de forma acidental ou não, refletindo sobre 
a dimensão dos estragos e impacto criado nas vítimas que se encontravam dentro ou próximas do local. 

Na passagem da representação gráfica para a componente que se debruça sobre a análise e inter-
pretação de imagens digitais, a fotogrametria surge como uma técnica pericial que pressupõe a 
extração das dimensões presentes numa fotografia. Utilizada com o intuito de estimar a altura de um 
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determinado indivíduo, geralmente captada a partir de uma câmara de vigilância, a sua aplicação 
prática poderá ser determinante na avaliação de alguns casos. 

Considerando um assalto à mão armada que é registado por uma câmara presente no espaço, a dificul-
dade em identificar um ou mais indivíduos encapuçados e com luvas, eliminando desta forma a recolha 
de vestígios biológicos, pode privilegiar a avaliação de outro tipo de elementos que consigam diferenciar 
o sujeito. Nestas circunstancias a análise da altura pode ser muito importante, principalmente na inves-
tigação de casos que envolvam vários suspeitos e nos quais apenas um dos intervenientes foi responsável 
pelo disparo que conduziu ao ferimento ou à morte de uma vítima. Perante este enquadramento, a iden-
tificação de alturas dispares permite considerar um role de suspeitos apontados pela investigação. 

Neste contexto é importante ressalvar que a fotogrametria não identifica sujeitos, esta serve apenas 
para estabelecer os elos de ligação que poderão possibilitar o reconhecimento dos indivíduos procu-
rados pela polícia. Esta noção alvitra a necessidade de se corroborar a sua identificação através de um 
conjunto de provas que consigam atestar a sua presença no local do crime. A recolha e análise de vestí-
gios hemáticos da vítima na roupa do perpetrador, bem como a deteção de vestígios de pólvora, entre 
outros elementos, são cruciais para enquadrar o sujeito na ação do delito. 

O equipamento que é geralmente utilizado para realizar este tipo de perícia baseia-se num dispositivo 
de medição de alta precisão – a estação total – que faz o levantamento métrico do local representado 
pelas imagens retiradas da câmara de videovigilância. A mais valia deste instrumento consiste na 
determinação dos ângulos e das distancias compreendidas entre um conjunto de pontos pré-definidos 
que com o auxilio da trigonometria servem para calcular as suas coordenadas reais ou a posição do 
instrumento com relação a pontos conhecidos em termos absolutos. Depois de efetuado o levanta-
mento, a informação contida na estação total é enviada para um software de desenho assistido por 
computadores, neste caso o AutoCad, a partir do qual se consegue visualizar o mapa com as medi-
ções da área estudada. A conversão destes dados para a linguagem vetorial é depois reencaminhada 
para um software especializado – o Photomodeler, no qual se faz a marcação de pontos estratégicos na 
imagem bidimensional até se conseguir estimar a altura dos indivíduos.   

A fotogrametria atua ainda na reconstrução de espaços que foram sujeitos a qualquer tipo de destruição. 
Com base num conjunto de fotografias relativas à estrutura do edifício antes do incidente e o acesso a 
algumas medidas de referência, os peritos podem construir um modelo vetorial dentro do Photomodeler 
que poderá ser depois exportado para o AutoCad. Esta funcionalidade procura auxiliar o trabalho que é 
realizado no âmbito da reconstrução virtual de espaços e locais.

O crescente desenvolvimento das novas tecnologias conduziu ao aparecimento de novos tipos de 
perícias enquadradas no grupo de Imagem Criminalística. A análise de imagens digitais aparece na 
sequência da utilização cada vez mais frequente de vários suportes digitais. A massificação da foto-
grafia associada à comercialização dos telemóveis de ultima geração aumentou a produção das imagens 
que muitas vezes poderão ser fundamentais na análise de determinado tipo de crimes. Uma suspeita 
que poderá indiciar um caso de pedofilia pode refletir-se na deteção de um sujeito na praia a tirar 
fotografias às crianças que se encontram naquele espaço. A denuncia deste comportamento despoleta 
o interesse nas imagens contidas no dispositivo utilizado para o efeito que ao ser apreendido pela PJ é 
posteriormente reencaminhado para o LPC. Decorrente da análise destas imagens, os peritos procuram 
aceder à informação que se encontra subjacente à fotografia – identificando o tipo de aparelho utilizado, 
a data, a hora e outro tipo de características técnicas referentes ao dispositivo – e analisar o que se 
encontra representado na imagem. 

A avaliação do que se prefigura na fotografia recai maioritariamente na possibilidade de se atestar ou 
não a veracidade daquilo que se representa na imagem. Se um indivíduo utiliza uma fotografia para 
confirmar a sua presença num determinado espaço, é necessário perceber se todos os elementos que a 
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compõe corroboram ou não esta realidade. Um exemplo que poderá espelhar uma situação real reflete-
se numa fotografia tirada em frente a um edifício que já não existe e cujo desfasamento entre a data 
em que o indivíduo diz que la esteve e o momento em que o mesmo foi demolido permite desmentir o 
seu posicionamento na altura previamente mencionada. O recurso a este género de exercício prende-
se com a possibilidade de se datarem as fotografias, principalmente aquelas em que não é possível 
aceder a este tipo de informação, abrindo a possibilidade de eliminar alibis e redirecionar a investi-
gação no sentido de se apurar o percurso levado a cabo pelo indivíduo que procurou encobrir o seu 
trajeto original. 

Inserida ainda na vertente que privilegia o contacto com a imagem fotográfica, a comparação facial 
estabelece-se como uma perícia voltada para a verificação da identidade. Partindo de duas fotogra-
fias, uma amostra referência e uma amostra problema, os peritos procuram identificar se a pessoa 
que consta na imagem é a mesma que se encontra na fotografia suspeita. A solicitação deste tipo 
de trabalhos pode estar relacionada com a falsificação de documentos. Um indivíduo que é interce-
tado no aeroporto sob suspeita de transportar consigo um passaporte falso pode não corresponder 
à identidade do sujeito que se apresenta na fotografia do documento. Neste caso a fotografia do 
passaporte corresponde à amostra referência e a fotografia que é tirada ao indivíduo no aeroporto é 
considerada a amostra problema. Na presença das duas imagens procede-se à comparação facial que 
irá determinar a coincidência ou não de vários pontos entre os dois rostos. Com base num software 
especializado, privilegiam-se numa primeira abordagem as similitudes encontradas no triangulo do 
rosto, que compreende o olhar, o nariz e a boca, para se focar num momento seguinte alguns pontos 
identificativos representados por sinais, cicatrizes e outras marcas visíveis. 
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Esta comparação também poderá aplicar-se à análise dos fotogramas retirados das câmaras de 
vigilância quando se procura identificar um indivíduo que foi filmado durante uma determinada 
ocorrência. Embora menos frequente, em parte devido à qualidade deficiente destas imagens, se a 
fisionomia for visível, considerando o seu posicionamento vertical perante a objetiva que a regista, é 
possível executar a perícia. Caso o indivíduo apareça de óculos ou com o rosto distorcido devido ao 
posicionamento da câmara no local, este procedimento torna-se inviável abrindo deste modo a possi-
bilidade de se fazer uma comparação fotográfica. Embora esta perícia tenha um valor inferior em 
termos de prova, a sua aplicação prática incide no encontro de elementos concordantes partilhados 
entre duas imagens. 

A figura 210 debruça-se sobre um caso real, cuja intervenção do grupo de Imagem Criminalística 
operou na criação de um exame pericial comparativo entre as imagens registadas por uma teste-
munha que assistiu à ocorrência e as imagens dos objetos apreendidos – um motociclo, um capacete e 
uns óculos. Com base nestes elementos, procedeu-se inicialmente à análise dos materiais entregues, 
elencando as suas características e especificidades, para considerar numa fase posterior a identifi-
cação dos objetos confiscados no plano das imagens que foram captadas.

Seguindo a abordagem levada a cabo pelos peritos, compreende-se que estes analisaram detalhada-
mente todas as fotografias onde se visualiza o capacete suspeito, aparentemente de cor cinzenta com 
apliques escuros, que possibilitaram a confrontação/ comparação com o objeto apreendido. De todas 
as fotografias que foram observadas fez-se uma seleção daquelas que se consideraram mais rele-
vantes para o efeito da perícia. Focando a presença do capacete nas imagens, destacou-se e ampliou-
se este elemento de forma a efetuar a comparação, adequando sempre que necessário a rotação e 
o escalonamento proporcional à semelhança do que é visualizado na fotografia. Para além desta 
adequação procedeu-se também a pequenos ajustes de nitidez, contraste e brilho, assinalando com 
setas numeradas de cor amarela as zonas muito concordantes que foram encontradas entre ambas 
as imagens.

Na sequência deste exercício os peritos concluíram que apesar de se notar uma falta de nitidez nas 
fotografias captadas pela testemunha, este fator não invalidou a comparação positiva que serviu 
para apontar a presença de vários pontos concordantes, quer na estrutura geral do capacete, quer na 

FIGURA 210

Figuras retiradas do relatório pericial que pressupôs 

a comparação entre um conjunto de imagens de video 

vigilância e os objectos encontrados - capacete e mota 

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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ausência de um elemento – o respirador superior esquerdo – e com maior relevância na observação 
do material adesivo metalizado que reúne um conjunto de particularidades identificadas em ambas 
as representações. 

Diante desta avaliação concluiu-se que o capacete apreendido é o mesmo que se consegue visualizar 
nas fotografias. O mesmo procedimento foi aplicado à análise dos óculos e do motociclo, sendo que 
no primeiro caso recorreu-se apenas a uma fotografia. Adequando novamente a rotação e o escalona-
mento proporcional do objeto procedeu-se à confrontação das imagens, identificando apenas quatro 
pontos de contacto na estrutural geral dos óculos. Apesar de se definirem algumas semelhanças, estas 
são insuficientes para se afirmar que o objeto apreendido é o mesmo que se apresenta na fotografia. A 
mesma conclusão é referida em relação à comparação que se faz entre o motociclo e a fotografia que o 
prefigura. Não obstante se considere um aumento entre as concordâncias estabelecidas entre ambos, 
estas não são suficientes para os peritos poderem afirmar que se trata do mesmo objeto.

Reconhecendo as fragilidades implícitas na realização destes exames periciais, baseados maioritaria-
mente na capacidade de observação dos peritos, a sua concretização poderá ser determinante para 
reconhecer as ligações vigentes entre os objetos apreendidos e os indivíduos que os utilizaram na ação 
do crime. É no reconhecimento e na valoração destes elos que a investigação poderá chegar aos perpe-
tradores e proceder à sua acusação com vista ao alcance da justiça. 

3.2  CASOS DE ESTUDO

 CONTEXTUALIZAÇÃO

Compreendida a atividade que regula o funcionamento do Grupo de Imagem Criminalística, torna-se 
pertinente concluir este estudo com a análise de três casos práticos que procurarão problematizar a 
utilização prática do desenho no contexto da investigação criminal. Dos inúmeros exemplos que pode-
riam ser referenciados, a seleção que se apresenta foca o desenvolvimento de três representações, cujo 
enquadramento processual permitiu a divulgação dos grafismos que fazem parte de processos tran-
sitados em julgado. Esta prerrogativa acabou por cercear o núcleo de possibilidades que se poderiam 
explorar, vetando desta forma o escrutínio diversificado de imagens mais recentes. 

Os casos que aqui se apresentam tratam de situações reais que foram analisadas pelo Laboratório de 
Policia Científica e a partir das quais é possível precisar a dimensão utilitária do desenho. Evidenciando 
as suas mais valias no entendimento do espaço e da ação associada a diferentes tipos de eventos, esta 
abordagem procura ilustrar e analisar a perspetiva prática do desenho forense no desenvolvimento das 
representações procuraram comunicar visualmente a informação reunida pela investigação. 

Partindo da história que permite enquadrar o tipo de crime, sublinha-se o papel dos peritos durante 
a execução dos desenhos, e o impacto que estes tiveram no decorrer do processo e resolução do caso. 
Nesta exposição prática, tentar-se-á tornar mais simples e transparente o processo de construção do 
desenho, assim como clarificar os seus usos e funções canalizadas na avaliação real e objetiva de 
determinados incidentes. Na análise da narrativa correspondente a cada caso houve a necessidade de 
se camuflar a identidade dos eventos, atribuindo-lhes designações fictícias – Túnel da Madeira, Câmara 
Oculta e Explosão em loja comercial. Dentro da mesma perspetiva salvaguardou-se a integridade das 
vítimas envolvidas, recorrendo à ocultação dos seus nomes, assim como se procedeu à filtragem de 
toda a informação passível de caracterizar a geografia dos locais onde se deram os eventos e outro tipo 
de especificidades consideradas irrelevantes para o desenvolvimento deste estudo. 

Alheia ao enquadramento jurídico e à penalização das ações que serão descritas, a análise que se segue 
debruça-se sobre as estratégias utilizadas no desenvolvimento dos desenhos realizados. A avaliação de 
cada caso será tratada individualmente por forma a delinear a estrutura que se inicia com a exploração 



359

do contexto que incitou a execução do desenho, seguindo-se da abordagem técnica que conduziu à 
produção da representação. 

3.2.1  TÚNEL DA MADEIRA

Foi na sequência de uma detonação precoce de 12 quilos de explosivos que se registou a morte de 4 
trabalhadores da construção civil encarregues da obra que levou a cabo as escavações de um túnel 
localizado na região do Funchal. Para além dos indivíduos que morreram no local, a explosão provocou 
quatro feridos, o que acabou por desencadear um conjunto de procedimentos relativamente ao apura-
mento das causas envolvidas neste incidente. 

Na análise preliminar do caso detetou-se a origem da explosão, localizada na frente norte do túnel, e 
levantou-se a hipótese de esta ter sido provocada pelo rebentamento espontâneo dos explosivos que 
estavam a ser manuseados pelos funcionários destacados para proceder a mais um avanço na frente da 
obra. Perante esta abordagem, e considerando que o local já teria sido intervencionado por outras enti-
dades judiciárias, solicitou-se o apoio do LPC no sentido de esclarecer o que terá despoletado a explosão. 

Ao chegar ao local, algumas semanas após a ocorrência, os peritos reconheceram que o mesmo sofreu 
uma serie de alterações, devido à remoção dos escombros e à inspeção realizada após a denuncia do 
evento, tornando-se inviável a recolha de vestígios por parte da especialista ligada à secção de incên-
dios e explosões, bem como a realização da reportagem fotográfica inerente ao primeiro contacto com 
a área que se pretendia documentar. Partindo desta realidade procedeu-se à análise da informação 
outrora reunida com o intuito de levantar um conjunto de hipóteses que permitissem reconstituir o 
momento da explosão. Entre os elementos que foram analisados pelos peritos, destaca-se um conjunto 
de fotografias (figura 211) que estiveram na origem da documentação realizada ao local do incidente 
e cuja visualização e perceção do espaço é em parte condicionada pela ausência de luminosidade no 
túnel. Em prejuízo do trabalho que foi realizado in loco compreende-se ainda que este fator não conse-
guiu ser contornado pelo dispositivo de captura utilizado para o efeito. 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

FIGURA 211

Fotografias tiradas no local

(cortesia do Laboratório 

de Polícia Científica)
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Mediante a impossibilidade de se tornar legível a conformação do espaço e a reconstituição da ação 
com base nas imagens originalmente captadas, o departamento de Imagem Criminalística preparou 
um desenho vetorial que permitisse comunicar o que aconteceu no momento da explosão. Com base na 
informação reunida pelos peritos que se deslocaram ao local, preparou-se uma simulação do cenário 
que desencadeou a morte e o ferimento dos trabalhadores que se encontravam no local. Segundo Carlos 
Gregório, as diretrizes que orientaram a preparação do desenho partiram de um processo investigativo 
que procurou compreender qual foi o equipamento de perfuração utilizado no desbaste do túnel, como 
é que este funcionava e de que forma é que poderia ser representado no desenho. Salientando as dificul-
dades implícitas na reunião destes elementos, o perito acabou por ter acesso a dois desenhos técnicos 
que se aproximavam do modelo da máquina que terá sido utilizada. 

A figura 212 representa duas vistas do Boomer 282 – uma de frente e outra de perfil, que serviram 
de suporte à criação do desenho. À imagem do exemplar procurou recriar-se a estrutura do jumbo, 
controlado hidraulicamente por dois braços responsável pela perfuração da superfície, ao qual se acres-
centou o posicionamento intermédio de uma extensão com um cesto. O acréscimo desta estrutura, 
identificada no equipamento presente no local, foi fundamental para localizar o posicionamento de 
duas vítimas feridas. Para além destas imagens, o perito recorreu ao desenho da figura 213 que serviu 
de ponto de partida para gerar a composição da representação executada em AutoCad. A visualização 
do Boomer inserido no túnel, assim como o enquadramento e as noções de escala presentes na interli-
gação dos diferentes elementos, conduziram à replicação deste desenho, contemplando a utilização de 
algumas vistas com o intuito de potenciar o que se pretendia comunicar através da imagem. 

FIGURA 212

Boomer 282, desenhos técnicos

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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Na criação da representação final, o perito procedeu à modelação 3D do Boomer 352 e do túnel, apre-
sentando um esboço inicial da composição. Sobreposto ao desenho vetorial (figura 214) encontra-se 
um conjunto de grafismos delineados a caneta que procuram complementar a representação com a 
introdução de novos elementos – os holofotes de iluminação localizados entre o equipamento, o cabo 
elétrico e o cabo de água acoplados à traseira do mesmo, a indicação dos trabalhadores no espaço e a 
distribuição da furação depositada ao longo da superfície que se pretendia detonar. A justaposição do 
traço depositado na superfície do desenho digital demonstra a necessidade e a utilidade do desenho 
manual, utilizado como uma ferramenta de ensaio apta a planificar as alterações que serão posterior-
mente modeladas no software.

Estabilizada a representação virtual (figura 215) que serviu para ilustrar o que aconteceu no interior 
do túnel, o perito conjuga no mesmo suporte 5 vistas do local, ilustrando a partir de diferentes ângulos 
as ligações partilhadas entre as vítimas (1 a 7), o equipamento de perfuração (a) ,a frente de trabalho, 
as canas de desmonte com explosivo por colocar (d) e os detonadores elétricos (e). Muito embora não 
se consiga precisar através do desenho o que desencadeou a explosão, compreende-se que esta terá 
sido potenciada pelos trabalhadores que se encontravam no solo junto aos detonadores e que estariam 
a colocar os explosivos no interior dos orifícios distribuídos ao longo da superfície perfurada. O facto 
dos trabalhadores que se encontravam no cesto terem sido apenas feridos sustenta esta possibilidade. 

Não tendo como objetivo apuramento da veracidade em relação aos factos descritos, a mais valia da 
representação salvaguarda-se na exposição de uma situação facilmente simulada através do desenho. 
Tratando-se de uma explosão num local esconso, sem luz e povoado de destroços causados pelo 
impacto dos explosivos, o desenho elimina estas interferências no alcance de uma imagem que possi-
bilita a visualização de um contexto dificilmente representado por outros meios. Perante estas lacunas 
o desenho promove a escolha de ângulos que muitas vezes não podem ser abarcados pela fotografia. 
Atendendo às características do local ou considerando a necessidade de se criar um afastamento parti-
lhado entre o observador e a criação de uma visão global sobre o cenário, a maleabilidade do desenho 
promove o distanciamento e a aproximação do olhar à medida que se absorvem as especificidades da 
representação que procura esclarecer a história por detrás do crime. 

FIGURA 213

Representação auxiliar que serviu de ponto de partida para a 

realização do desenho vetorial

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica) FIGURA 214

Esboço preparatório

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica),

2004





FIGURA 215

Carlos Gregório,

Desenho vetorial (cortesia do Laboratório 

de Polícia Científica)

2004
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3.2.1  CÂMARA OCULTA

O caso “câmara oculta” parte de uma denuncia realizada por um cidadão na qual se indicava a prática 
de jogo ilícito num estabelecimento não identificado que era frequentado por vários indivíduos. No 
encalço desta informação, a ASAE efetuou várias diligências ao local com o intuito de esclarecer a vera-
cidade da queixa apresentada, sendo que a mesma foi subsidiada por outros elementos que compro-
vavam a exposição dos factos. 

No primeiro contacto com o espaço apurou-se que o mesmo teria pertencido à sede de uma união 
desportiva, anteriormente conotada como um local onde se praticava jogo ilícito, e que estaria a ser 
explorado por um antigo funcionário do estabelecimento. Com o objetivo de descortinar a natureza das 
atividades confinadas ao espaço em questão, os inspectores auscultaram ainda a sua dinâmica social 
verificando através de alguns relatos que este seria gerido por um conjunto de indivíduos e agentes 
ligados a diferentes órgãos de manutenção da justiça. Por dominarem os trâmites da legislação havia 
a sugestão de que tais conhecimentos serviriam para travar eventuais ameaças que colocassem em 
causa e pudessem impedir a realização de jogos de fortuna e azar. 

Perante este enquadramento, e salientando a importância de se aceder à disposição interior do espaço, 
foi requisitada a contribuição do LPC na realização de um desenho capaz de denunciar a realidade 
apurada pela investigação. Sem recurso a qualquer tipo de imagem que pudesse servir de ponto de 
partida para se dar inicio ao trabalho, o desenho foi construído com base numa descrição facultada 
por um inspetor que esteve presente no local. Elaborada com o intuito de se comprovar a ilicitude das 
atividades praticadas dentro do estabelecimento, a descrição contempla a seguinte informação:

Neste bar para além de uma mesa de snooker, existem quatro mesas para jogar diversos jogos, 
a saber: dominó, “sueca”, “rami”, “montinho” e Poker de cartas e de dados a par da existência 
de 2 (duas) máquinas de jogo electrónicas do tipo videogames, mas que na realidade estão 
informaticamente alteradas para se efectuar jogos de fortuna ou azar. As 2 (duas) máquinas de 
jogo electrónicas do tipo videogames, uma é identificada como “pimball” e outra é de jogo com 
aviões, que assim funcionam durante o dia, sendo o valor monetário para o funcionamento de 
cada uma, a utilização de moedas de 0.50€ (cinquenta cêntimos).

Excerto fornecido pelo LPC

Com base neste texto, complementado por uma descrição verbal 
mais detalhada, o perito elaborou um esboço que serviu de 
suporte para a criação do desenho vetorial. Utilizada como um 
meio de tradução do discurso, a planta que se encontra na figura 
216 possibilitou a visualização prévia da estruturação do espaço. 
Ao observar o desenho realizado à mão levantada compreende-se 
que não se comtempla o dimensionamento das áreas. Este detalhe 
prende-se com a impossibilidade de se proceder ao levantamento 
do local. Todo o trabalho que foi realizado em campo fez parte de 
uma operação em que se procurou reter e memorizar o máximo de 
informação possível sobre o funcionamento e a organização espa-
cial do estabelecimento, salvaguardando deste modo a natureza 
secreta da investigação.

FIGURA 216

Autor desconhecido,

esboço (cortesia do Laboratório 

de Polícia Científica)
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Para colmatar a ausência de medidas e a noção de escala necessária ao desenvolvimento do modelo tridi-
mensional, o perito reuniu um conjunto de imagens retiradas do GoogleEarth (figura 217) com o intuito 
de estimar as dimensões aproximadas do edifício. No auxílio deste processo foram também utilizadas 
algumas fotografias (figura 218) que representam a fachada do estabelecimento, na qual se identifica a 
altura correspondente ao pé direito, a implantação da porta de entrada e de algumas janelas. 

Partindo de um núcleo de imagens muito reduzido e da descrição 
facultada pelos inspectores, foi possível criar uma representação 
gráfica que abre a possibilidade de se visualizar o que de outro 
modo ficaria agregado à memória daqueles que frequentaram o 
espaço. A figura 219 revela o resultado alcançado pelo Grupo de 
Imagem Criminalística, cujos conhecimentos e a capacidade de 
adaptação das técnicas desenvolvidas neste âmbito permitiram 
contornar as adversidades e os obstáculos ponderados na concre-
tização particular deste trabalho. A necessidade de se privilegiar 
a informação recolhida pela investigação aliada à possibilidade de 
se ilustrar e expor a dinâmica do espaço em análise, evidencia 
a importância destes desenhos na comunicação de elementos e 
ações descritas que se tornam mais acessíveis e percetíveis na 
presença de representações visivas. 

Independentemente de se verificar a ilicitude das atividades em questão, o desenho foi fundamental na 
exploração e exposição dos factos. É muitas vezes na sua presença que se fomenta a possibilidade de 
questionar, comparar e acima de tudo debater a informação reunida pela investigação.   

FIGURA 217

Fotografias retiradas do Google Earth

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)

FIGURA 218

Fotografias do local

(cortesia do Laboratório de 

Polícia Científica)



	

	



	

	

FIGURA 219

Desenho vetorial

(cortesia do Laboratório de 

Polícia Científica)
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3.2.3  EXPLOSÃO EM ESPAÇO COMERCIAL 

A denuncia de uma explosão ocorrida no interior de um edifício conduziu à intervenção de uma equipa 
de elementos do laboratório de perícias científicas da Polícia Judiciária. No primeiro contacto com o 
local, os peritos depararam-se com a destruição da fachada, reconhecendo que o incidente desenca-
deou a morte de um casal idoso e a presença de vários feridos. Associada a esta informação, iden-
tificou-se que a construção comtemplava dois andares, alojando no rés-do-chão uma mercearia que 
comercializava botijas de gás. Partindo deste contexto realizou-se uma inspeção ao local com o intuito 
de se explorarem as causas que desencadearam o incidente. 

No encalço dos vestígios que pudessem indicar a fonte que serviu de catalisador à explosão, a repor-
tagem fotográfica que foi realizada na altura documenta a destruição alojada no interior do edifício, 
refletindo as limitações da fotografia no reconhecimento do espaço. Apesar de se verificar que a seleção 
de imagens anexa à figura 220 contempla a representação indispensável de um conjunto de elementos 
relevantes para a análise do caso, salientando por exemplo a identificação das botijas encontradas no 
local, a perceção do espaço é comprometida pela acumulação dos destroços que impedem a visuali-
zação nítida das áreas. 

FIGURA 220

Fotografias do local da ocorrência

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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Como forma de colmatar estas lacunas, impôs-se a criação de um desenho que partiu inicialmente de 
um esboço realizado no local (figura 221). A expressão destes grafismos serviu para explorar a confi-
guração da mercearia, concluindo que seria a partir da sua estrutura que se poderia explicar a origem 
da explosão. Atentando à avaliação deste espaço salienta-se a presença de um desenho (figura 222) 
que procura especular a planta do estabelecimento comercial apontando a presença de duas botijas 
conectadas por um tubo cor de laranja no meio dos destroços. Ao observar o desenho compreende-se 
que a interligação destes dois elementos inaugura a teoria da investigação. Baseada na possibilidade 
da explosão ter resultado da trasfega de gás processada entre duas botijas, o desenho evidencia ainda 
a presença de uma fenda na mangueira que viabilizava a sua conexão. É na indicação deste detalhe, 
suportado por outros elementos de prova, que se concluiu que o incidente resultou de uma fuga de gás 
canalizada através da rutura do tubo. 

Com o propósito de explicitar esta conclusão, desenvolveu-se um desenho vetorial assente na premissa 
de se clarificar o processo que desencadeou o desmoronamento do edifício. Partindo do esboço anterior-
mente elaborado e de uma planta que contribuiu para definir a estrutura do espaço em análise (figura 
223), o perito criou um modelo tridimensional que opera no entendimento do espaço. Alheio à natureza 
estanque das imagens fotográficas que apenas serviram para documentar os efeitos produzidos pelo 
incidente, o desenho permite retroceder no tempo e perspetivar o espaço antes deste ser destruído. 
Esta ação é salvaguarda pela natureza da imagem que representa objetivamente a configuração da 
mercearia, salientando a presença dos elementos que contribuíram para a ativação do desastre. 

Figura 221

Representação do local da ocorrência,

(cortesia do Laboratório de Polícia 

Científica) FIGURA 222

Representação do local da ocorrência,

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica)
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Diante da arte final, representada pela figura 224, identifica-se a configuração da loja dividida em três 
secções: mercearia, armazém e arrecadação. Na primeira divisão indica-se o layout da mercearia 
constituído pelos balcões de atendimento ao público e as respetivas arcas de congelação, na segunda 
destaca-se a arca congeladora onde se deu a ignição da explosão e um conjunto de botijas armaze-
nadas e na ultima o local onde se processava a trasfega ilegal de gás. Ao analisar as diferentes áreas 
reconhece-se que a explosão foi desencadeada pela combinação de dois fenómenos partilhados entre 
o armazém e a arrecadação. Esta perceção é em parte facultada pela legenda que, para além de iden-
tificar no desenho todos os elementos considerados relevantes na análise do caso, consegue comple-
mentar a representação com a informação necessária à compreensão do evento. 

A coordenação mediada entre o desenho e a legenda é fundamental, sobretudo quando se consi-
dera que o objetivo traçado na execução deste tipo de imagens serve para promover a comunicação 
dos factos apurados pela investigação. Seguindo a mesma lógica, a gestão do desenho, atendendo à 
seleção das vistas e dos pormenores que se apresentam no suporte, poderá ser também decisivo para 
o entendimento da informação que se procura transmitir. O destaque de determinadas situações é 
muitas vezes essencial para se reforçar uma ideia e enfatizar o que não deverá passar despercebido 
ao observador. A zona ampliada que sobressai no desenho da figura 224 é crucial para se conseguir 
vislumbrar a dimensão do contexto que contribuiu para ativar a explosão. Se por um lado se foca a 
gravidade imputada à transferência negligente de gás entre botijas, por outro ilustra-se o processo 
inerente a esta ação na tentativa de recriar as condições que culminaram na morte e no ferimento 
de um conjunto de vítimas. 

Entregues a diferentes exercícios de simulação, a criação destas imagens corresponde à possibilidade 
de se visualizarem locais, ações e situações que se encontram em alguns casos confinadas ao discurso 
da investigação, às contingências manifestadas pela documentação fotográfica e à limitação de outros 
recursos tecnológicos. É no reconhecimento destas fragilidades que o desenho se insurge e continuará a 
subsistir no meio da atividade que atua na análise do ilícito criminal e que exige cada vez mais a presença 
de provas e imagens aptas a evidenciar a gravidade dos crimes que serão penalizados pela justiça.  
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FIGURA 223

Planta do local da ocorrência 

(cortesia do Laboratório de Polícia Científica),

2005



FIGURA 224

Desenho vetorial,

2006







CONCLUSÃO 

Ao longo da investigação compreendeu-se que o desenho inserido no âmbito das ciên-
cias forenses se estabelece como uma matéria permeável a um conjunto de áreas e 
assuntos que dela fazem parte. Assim sendo, procurou-se introduzir o tema, numa 
cronologia iniciada na história do desenho científico e que conclui na importante 
revelação deste e dos seus traços num contexto prático ligado à investigação criminal.

O percurso marcado por um olhar histórico permitiu enquadrar o desenho na traje-
tória que o define como ferramenta útil inserida no âmbito da ciência, destacando 
inicialmente o seu contributo no desenvolvimento de um conjunto de disciplinas 
científicas que suportam a análise da prática forense vinculada à aplicação de um 
conjunto de procedimentos e técnicas utilizadas no esclarecimento de crimes.

Analogamente, procurou-se ainda compreender o sentido e a importância da história 
destacada no percurso da arte forense, definindo as tipologias abarcadas pelo desenho 
forense com o propósito de abordar a problemática vigente do crime e a função da 
representação gráfica neste contexto. É através dos mecanismos e da prática do 
desenho que se abordaram as potencialidades desta ferramenta na identificação de 
sujeitos – vítimas e perpetradores – assim como na ilustração e compreensão de um 
determinado crime. Ao longo deste estudo definiu-se o modo como o desenho se posi-
ciona perante a investigação do delito, salientando as suas valências na resolução 
de um processo crime. Esta análise é suportada pela definição que compreende a 
dimensão prática do desenho forense, cuja denominação incide na atividade desde-
nhativa inerente ao campo da arte forense, incluindo toda a produção imagética que 
extrapola os limites desta prática.

Foi com base no estudo da denominação que se procurou suportar a pertinência do 
desenho na esfera judiciária, compreendendo que esta incide na atividade desdenha-
tiva inerente ao campo da arte forense. A utilização deste termo, muito embora se 
familiarize e mantenha pontos de contacto com a terminologia comummente utili-
zada – forensic art, distancia-se das técnicas que extrapolam a análise exclusiva do 
desenho inserido no âmbito das ciências forenses.

Na tentativa de sublinhar a destrinça encontrada entre ambas as designações, focam-
se as suas principais dissemelhanças. Enquanto a arte forense se centra na aplicação 
das técnicas introduzidas pelas artes plásticas ao ramo das ciências forenses, 
o desenho forense foca análise exclusiva da representação gráfica produzida na refe-
rida área. Para além desta diferenciação base, a arte forense define-se como uma 
prática focada na identificação de sujeitos pela via da representação, excluindo deste 
modo a aplicação do desenho a outro tipo de funções e registos, que se desviam da 
fisionomia do rosto e se focam na análise e documentação do crime.

No reconhecimento desta lacuna, o estudo do desenho forense procurou abordar as 
funcionalidades da representação gráfica presentes na arte forense, realçando inicial-
mente a produção dos retratos que procuram identificar indivíduos vivos ou mortos 
até se aproximar do estudo dos grafismos que ilustram e documentam a história do 
crime. Neste contexto apresentaram-se algumas representações históricas que procu-
raram contextualizar a dar a conhecer um passado de imagens que contribuiu para 
o desenvolvimento da produção imagética utilizada no âmbito das ciências forenses. 
Algumas destas imagens resultaram de uma pesquisa exaustiva que extrapolou o 
âmbito da bibliografia selecionada, destacando o contato com as entidades que as 



apresentam em sites referentes a museus e bibliotecas. De todas as comunicações 
geradas neste contexto destaca-se o dialogo estabelecido com a Library of Virginia, cuja 
troca de informação com alguns membros desta instituição permitiu compreender 
e descodificar a informação presente na seleção dos desenhos associados à investi-
gação de vários homicídios. 

Considerando o mesmo tipo de abordagem, a consulta de alguns jornais, bases de 
dados e arquivos online, possibilitaram a criação de um espólio de imagens que contri-
buiu para se definirem as tipologias do desenho forenses, cujas funcionalidades se 
foram debatendo ao longo da exposição teórica. Divididas entre diferentes vertentes 
práticas – identificação de sujeitos, representação e reconstituição de espaços e a 
simulação da ação do crime – a delimitação destes núcleos procurou responder às 
questões inicialmente enunciadas, demonstrando que o desenho poderá ser útil em 
determinados contextos. Haja em vista a produção dos retratos robot que perseguem 
o objetivo de orientar a procura de um sujeito, destacando situações em que este não 
se encontra cadastrado na base de dados associada às entidades judiciárias.

Contrariamente ao processo implícito na criação de um retrato robot, suportado 
pela memória que a vítima detém sobre um indivíduo, analisaram-se os retratos de 
progressão etária que se baseiam na fotografia correspondente ao sujeito desapare-
cido. A função primordial associada a este tipo de imagens incide na possibilidade 
de se estudar e registar, pela via do desenho, a evolução fisionómica de um indivíduo 
desaparecido durante um determinado período. Considerando que a procura se pode 
diluir nos interstícios de uma investigação morosa, viciada e condenada à ausência 
de pistas, a necessidade de produzir um retrato que acompanhe as alterações do rosto 
sofridas nesse espaço temporal pode ser determinante para a investigação do delito. 
Principalmente quando se focam casos relativos ao desaparecimento de crianças ou 
jovens adultos, cuja referência permanece associada à fisionomia de uma imagem 
fotográfica congelada no tempo. É na presença deste elemento que se fomenta a 
procura de um indivíduo despoletada pelo exercício do desenho que conduzirá à iden-
tificação do sujeito – vítima ou agressor.

Dentro do mesmo contexto, os retratos postmortem e a aproximação facial também 
poderão contribuir para o reconhecimento de indivíduos perecidos através da repre-
sentação gráfica do seu semblante. A particularidade que faz a destrinça entre estas 
tipologias centra-se no estado de decomposição em que o corpo se encontra. Enquanto 
os retratos postmortem se debruçam sobre a representação do rosto numa fase inicial 
da sua decomposição, a aproximação facial baseia-se na análise do crânio a partir da 
qual se procura criar uma aproximação à fisionomia que se sobrepõe a esta estrutura.

A análise da representação que incide sobre os contornos associados à identidade de 
vítimas e perpetradores introduz a presença inusitada dos retratos de tribunal na 
estrutura basilar que orienta este trabalho de investigação. Perante a impossibili-
dade de se registar através de outros meios o desenrolar da audiência no interior do 
tribunal, o desenho apresenta-se como a única ferramenta viável na comunicação da 
ação vinculada ao exercício da jurisdição.

Partindo do pressuposto de que a representação gráfica se revê neste contexto ao 
serviço da justiça, a infografia a forense segue uma lógica análoga aos retratos de 
tribunal, salvaguardando a possibilidade de documentar graficamente espaços, 
pessoas e objetos. Distintas em termos de utilidade, esta é a única característica que 
as une. Se por um lado os retratos de tribunal procuram fixar as imagens que se 



revelam num instante momentâneo, a infografia consagra a análise e a descrição 
gráfica do local do crime, visando a comunicação dos factos que lhe estão associados. 
Neste sentido, compreendeu-se que este tipo representação poderá ser preponderante 
para a compreensão da ação espelhada na visualização da informação que foi reco-
lhida e analisada pela investigação criminal.

A reflexão sobre o tema, permitiu ainda confrontar os problemas encontrados no 
exercício do desenho associado à investigação de diferentes tipos de delito, de modo 
a perceber como é que este se processa e resolve graficamente. Esta dinâmica é 
apreendida quando se analisam os desenhos de Karen Taylor, Stephen Mancusi, Lisa 
Baily e Lois Gibson, entre outros especialistas, assinalados no estudo de alguns casos 
práticos. A evocação recorrente da prática dos peritos permitiu analisar os aspetos 
específicos do desenho e notar que existe uma mudança de abordagem quando se 
foca a prática do desenho associada à execução manual da composição e à criação de 
imagens manipuladas através de algoritmos ou softwares especializados. Quando se 
focam exemplos que se debruçam sobre a criação de uma imagem processada com 
o auxílio de ferramentas digitais, a ligação com o campo do desenho é perturbada e 
pressupõe um exame técnico sobre o manuseamento, os procedimentos e as especi-
ficidades contempladas na dissecação destes componentes.

Ao estabelecer um paralelismo entre a prática do desenho executado à mão levantada 
e a utilização do computador como um gerador de imagens digitais, apresentam-se 
alguns exemplos que problematizam a evolução do desenho no campo da investi-
gação criminal. As experiências levadas a cabo por Narayanan Ramanathan e Rama 
Chellappa associadas ao estudo da progressão etária compreendem um conjunto de 
novos desafios que poderão ser desenvolvidos no futuro. Ao analisar a formulação do 
modelo matemático que permite perspetivar a progressão do rosto espelhada na alte-
ração digital de vários retratos, compreende-se que este reflete uma abordagem que 
se distancia do exercício do desenho e se aproxima da criação de modelos científicos 
que incluem o processamento de dados relativos à configuração do rosto. A conceção 
do Snapshot, assente na projeção imagética de um rosto com base numa amostra de 
ADN, segue o mesmo tipo de vertente, ainda que enquadrada noutros moldes, quando 
elimina todo o processo inerente à construção de um rosto com base na informação 
recolhida sobre uma determinada fisionomia.

Dentro da abordagem que procurou desmistificar o funcionamento do Snapshot, 
propôs-se ainda à entidade responsável pela criação deste software o envio de uma 
amostra de ADN pessoal com o objetivo de compreender quais os procedimentos 
implícitos na recolha, conservação e envio do ADN recolhido, bem como na análise 
do retrato gerado com base nesta informação. Apesar do diálogo estabelecido com 
um artista forense destacado pela Parabon Nanolab Inc. no sentido de promover a disso-
lução de algumas questões relativas ao funcionamento do programa em questão, 
o pedido foi negado por não estar associado à investigação de um crime real. 

Apesar do interesse depositado na exploração deste tipo de imagens, o reconheci-
mento destas técnicas acabou por questionar e redefinir a utilização do desenho no 
desenvolvimento particular das imagens que se centram na representação do rosto, 
remetendo a sua aplicação prática ao aprimoramento e manipulação superficial da 
composição que foi automaticamente gerada pelo software.

Contrariamente à exploração da vertente mecanizada que pressupõe a criação de 
retratos baseados no estudo e na criação de modelos matemáticos, analisou-se a 



utilização corrente do desenho vetorial na recriação dos locais que absorvem a ação 
do crime. A execução destas representações, processadas a partir de softwares, pres-
supõe a intervenção do desenho como uma ferramenta capaz de documentar o local 
do crime e demonstrar visualmente os contornos do evento, salientando a gravidade 
do acontecimento perante a lei. Muito embora a construção destes desenhos se apoie 
no domínio de programas especializados em tratamento de imagem, a sua concre-
tização vai de encontro às estratégias que encerram a prática manual do desenho, 
destacando as funcionalidades dos diferentes utensílios – lápis, borracha, tesoura – 
na manipulação digital dos comandos que lhes estão associados.

A par da problematização que questiona a utilização do desenho dividido entre a 
vertente manual e a sua concretização digital, procurou redefinir-se o conceito de 
artista forense associado à prática da representação gráfica no contexto das ciências 
forenses. Quando se avalia a presença do artista forense, salientando a exploração da 
sua atividade nos EUA, compreende-se que esta designação procura articular uma 
dinâmica profissional polivalente e que extrapola, em alguns casos, a aplicação real 
deste termo.

Tomando como exemplo os especialistas que constituem o departamento de Imagem 
Criminalística (LPC), nota-se que o exercício da sua atividade prática se distancia 
do domínio das aptidões artísticas, focando-se essencialmente no uso das ferra-
mentas que conduzem ao desenvolvimento da imagem (associada ou não à prática 
do desenho) inserida no decurso da investigação criminal. Deste modo, o perito em 
substituição do artista apresenta-se como um sujeito que domina um role de conheci-
mentos associados à esfera criminal, no qual se destaca o contacto com uma diversi-
dade de áreas ligadas ao Direito e ao universo da Criminalística. É através do contacto 
com estes conhecimentos, transmitidos pela via académica ou adquiridos dentro da 
policia, que o perito procurará conciliar a teoria com a execução gráfica das represen-
tações que se enquadram na análise particular de cada crime.

A produção destes desenhos está geralmente associada a situações de crime violento 
contra as pessoas, nomeadamente homicídio, sequestro, rapto, roubo e em alguns 
casos de crimes sexuais. É na expressão dos diferentes tipos de delito que o desenho 
procura acompanhar as especificidades de cada caso. Deste modo se se focar um 
crime de violação, a vítima é encaminhada para fazer um retrato robot, diante de 
uma situação de rapto, o perito procurará alterar as feições da vítima consoante 
a passagem do tempo ou até devolver-lhe a fisionomia se a equipa de investigação 
encontrar os seus restos mortais. No caso de um crime circunscrito a um local espe-
cífico poderão realizar-se vários desenhos com o intuito de se proceder à reconsti-
tuição do crime.

Diante das inúmeras possibilidades de registo, cabe ao perito adaptar as potencia-
lidades do desenho às características vigentes em cada incidente, com o objetivo de 
otimizar as qualidades gráficas necessárias para que este cumpra devidamente a sua 
função. O desenvolvimento das competências técnicas torna-se indispensável para se 
obter uma boa avaliação em cada caso de estudo, uma vez que o desenho se sustenta 
a partir de uma consciência e um compromisso com a história do crime.

Na tentativa de enquadrar o estudo do desenho forense, considerando a sua dimensão 
prática associada a um contexto real e pragmático, salienta-se a importância do 
contacto estabelecido com a Polícia Judiciária no sentido auscultar a utilidade da 
representação gráfica desenvolvida neste âmbito. O período de estágio decorrente 



no Laboratório de Polícia Científica foi crucial porque desencadeou o contacto com 
o arquivo de desenhos associados à prática da investigação criminal, abrindo da 
mesma forma a possibilidade de se estabelecer um diálogo com a equipa de peritos 
especializada em desenho e tratamento de imagens ligadas à esfera criminal. Foi com 
base num conjunto de entrevistas que se procurou registar a evolução do grupo de 
Imagem Criminalística, vinculado ao desenvolvimento das representações gráficas 
que acompanharam e continuam a auxiliar atividade exercida pela investigação 
criminal. No reconhecimento deste percurso destacou-se a presença de três peritos 
cujos conhecimentos permitiram a traçar o desenvolvimento técnico e pericial asso-
ciado a esta área.

Desde as noções que começaram por fomentar a prática do desenho manual, imple-
mentadas pelo João Paulo Cardoso no Gabinete de Desenho, passando pela intro-
dução das tecnologias digitais que se instituíram com a chegada do Carlos Gregório 
no final dos anos 90 até à passagem de testemunho que conduziu à integração do 
Eduardo Saraiva na equipa, compreendeu-se que este encadeamento conta a história 
da representação gráfica associada ao laboratório. Partindo da informação reunida a 
partir das entrevistas e da análise do espólio de desenhos presente no LPC foi possível 
abordar numa fase final do trabalho o estudo do desenho desenvolvido num contexto 
real que define a sua utilização prática e atual.

O envolvimento desta vertente no trabalho de investigação desenvolvido foi acompa-
nhado por alguns momentos de turbulência. A apresentação das imagens realizadas 
no âmbito do laboratório foi sujeita não só à digitalização, organização e catalogação 
do espólio que se encontrava armazenado nas instalações do LPC mas também à 
aprovação da sua exposição gráfica que foi amplamente debatida durante o período 
que compreendeu o desenvolvimento da tese. Esta particularidade obrigou à criação 
de duas linhas de investigação – a primeira focada na abordagem histórica, social e 
utilitária do desenho considerando o contexto da investigação criminal e a segunda 
no contacto com a sua dimensão prática exercida nas instalações do Laboratório de 
Polícia Científica. A criação desta separação permitiu por um lado avançar com a 
reflexão que sustentou a análise operativa do desenho forense, deixando em aberto 
até à consolidação final da tese a possibilidade de se contemplar neste documento o 
exercício prático da representação gráfica associado ao contexto da Polícia Judiciária. 

Ainda no âmbito desta investigação, e considerando a aprovação das imagens e dos 
conteúdos relacionados com o LPC, houve a necessidade de se analisarem três casos de 
estudo, no qual o desenho teve um papel de destaque. Esta seleção procurou explorar 
a aplicação prática do desenho associada ao escrutínio de situações que foram inves-
tigadas pela Polícia Judiciária. É no contato com a realidade assumida pela equipa de 
peritos presente no grupo de Imagem Criminalística que se pôde verificar que a utili-
zação do desenho explorado no contexto do laboratório se aproxima dos pressupostos 
teóricos expostos ao longo da tese.

A possibilidade de analisar o impacto que o desenho tem na abordagem de casos 
reais realçou a importância da representação na capacidade que esta detém de tornar 
visível toda a informação reunida pela investigação. É na sua qualidade gráfica que o 
desenho indica a presença e o posicionamento dos vestígios, o percurso levado a cabo 
por um perpetrador, o seu modus operandi, o rosto que o condena e a hipótese de iden-
tificar as vítimas envolvidas no meio da ação. A identificação destas funcionalidades 
inaugura um conjunto de tipologias associadas à utilização da representação gráfica 
no departamento de Imagem criminalística, contudo os casos de estudo selecionados 



não refletem a variedade de crimes abordados pela equipa de peritos em questão. 
A impossibilidade de abordar casos de homicídio tentado, salientando situações mais 
ou menos melindrosas e que poderiam levantar questões relativas ao reconheci-
mento e julgamento dos intervenientes na ação, conduziu à seleção de três histórias 
relacionadas com dois acidentes desencadeados por explosões e uma tentativa de 
reconhecimento de um espaço realizado por intermédio do desenho. 

Ainda durante o período de estágio salienta-se a importância do diálogo estabele-
cido com os diferentes departamentos que constituem a estrutura do laboratório que 
muito contribuíram para compreender a dinâmica e a estrutura da Polícia Judiciária 
no combate à criminalidade. Toda a partilha de informação, mais ou menos confi-
dencial, permitiu não só a consolidação de um conjunto de conhecimentos relacio-
nados com a temática abordada, mas também a possibilidade de explorar, questionar 
e admirar o modo como as equipas presentes nos diferentes departamentos solu-
cionam de forma ativa e perseverante todos os desafios que se impõe no exercício da 
investigação criminal.  

Ao salientar o percurso e os conteúdos que constituem a presente investigação, dá-se 
por concluído o estudo que se dedicou a compreender a importância e a utilidade 
do desenho inerente à atividade criminalística, salientando a capacidade que este 
detém de tornar visível a realidade que compõe a ação do crime. Na sua capacidade 
de simulação e demonstração, o desenho contribui em ultima análise “para que se faça 
melhor justiça” como referiu anteriormente de um modo simples e perspicaz o perito 
Carlos Gregório.
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Nota:

A ideia que sustenta a realização das entrevistas que agora se apresentam prende-se com o 

objectivo de se registar a evolução do grupo de Imagem Criminalística. Vinculado ao desen-

volvimento das representações gráficas que acompanharam e continuam a auxiliar actividade 

exercida no Laboratório de Polícia Científica, o seu percurso é marcado pela presença de três 

peritos cujos conhecimentos permitiram a traçar o desenvolvimento técnico e pericial asso-

ciado a esta área.  

Desde as noções que começaram por fomentar a prática do desenho manual, implementadas 

pelo João Paulo Cardoso no Gabinente de Desenho, passando pela introdução das tecnolo-

gias digitais que se instituíram com a chegada do Carlos Gregório no final dos anos 90 até à 

passagem de testemunho que conduziu à integração do Eduardo Saraiva, compreende-se que 

este encadeamento conta a história da imagem associada ao laboratório. 
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João Paulo Cardoso 

Quando visitei pela primeira vez ao Laboratório de Polícia Científica percebi que o João Paulo 

Cardoso tinha feito parte, numa fase inicial do seu percurso, do Gabinete técnico de desenho. 

Como é que relembra o princípio da sua carreira? 

Eu tinha formação de artes gráficas e nessa altura houve uma vaga que surgiu no Laboratório de 

Polícia Científica, acidental, ou seja, eu vinha ocupar o lugar de um colega que se tinha suicidado. Era 

um excelente técnico e eu tive a oportunidade de ver trabalhos executados por ele, mas por razões 

várias decidiu por termo à vida. Pensei várias vezes que não tinha vocação para trabalhar no labo-

ratório porque somos logo confrontados com situações extremamente violentas e não é fácil. Com a 

experiencia que eu tinha a nível de desenho tentei canalizar essas valências para o trabalho que iria 

realizar. Havia na altura uma rubrica num jornal, salvo erro o Diário Popular, em que se tentavam 

representar determinadas situações através do desenho, ocorrências de crime ou situações violentas, 

que eram noticia, mas como não havia documentação fotográfica passavam a ser representadas 

através do desenho. Seguindo a mesma lógica nós representávamos também uma serie de situações 

que seriam difíceis de representar através da fotografia. A fotografia utilizada na altura era analógica, 

os recursos não eram muito grandes e então a única forma de ilustrar algumas situações, não todas, 

mas por exemplo aquelas em que havia necessidade de verificar se há ou não intenção de efetuar 

um disparo, eram representadas através do desenho. Havia também a questão das peças de ouro 

furtadas que eram desenhadas e o retrato robot realizado com base numa arte final que se associava 

também ao desenho.   

Estando desde logo associado a um departamento que privilegiava a utilização do desenho como 

uma ferramenta útil à investigação criminal, quais eram os principais desafios que se enfren-

tavam na altura? 

Desafios como? 

Desafios a nível técnico, em termos de recursos e estratégias utilizadas. 

Nós tentávamos sempre recolher toda a informação nos locais de forma a representar corretamente 

os espaços. Não podíamos basear a representação apenas na informação que constava no processo, 

tínhamos de fazer uma representação gráfica o mais precisa possível.  Havia situações em que os 

locais já tinham sido completamente alterados e nós tentávamos remontar ou imaginar através de 

descrições de testemunhas como é que as coisas seriam. Isto há umas décadas atrás. Havia outras 

situações em que tínhamos quase que fazer uma montagem completa. Numa situação de incêndio, 

em que havia uma destruição total do local e dos objetos que ficam completamente carbonizados, nós 

tínhamos de saber que tipo de peças se encontravam no espaço, qual o seu volume e em que posições 

se encontravam. Tecnicamente era tudo feito à base de desenho manual. Os instrumentos utilizados 

eram o estirador, um esquadro T, tinta da china e papel vegetal. Neste ultimo fazia-se o desenho que 

depois de concluído era revelado através de papel de ozalid. A revelação era feita num tubo que existia 

junto a uma janela com um frasco de amoníaco, no qual colocávamos o papel vegetal junto ao papel 

de ozalid. O que estava a preto no papel vegetal ficava impresso num tom azulado e o resto ficava 

queimado. O processo demorava entre 10 a 15 minutos, tínhamos de sair da sala porque ficava um 

cheiro insuportável, e nesse compasso de espera a revelação ficava pronta. Depois foi comprada uma 

máquina de revelação automática que fazia todo o processo de forma autónoma. 

Porque é que se faziam essas cópias dos desenhos? 
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As cópias dos desenhos eram importantes para se juntarem ao processo. Seria a partir da sua visua-

lização que se ilustravam vários pontos relevantes na investigação a nível do local do crime, acessos, 

percursos de fuga, posições de atiradores, de vítimas ou de ofendidos, posições em que aparecem as 

vítimas caídas, percurso de fuga dos autores, entre outro tipo de situações. 

A nível de recursos, como não existia o Google Earth tínhamos que ir às câmaras municipais pedir 

plantas dos locais e depois fazíamos uma cópia consoante a horografia que nos interessava. 

Ao observar o espólio de desenhos desenvolvido nessa época compreende-se que a maioria 

das imagens incide na representação exaustiva do local do crime, na criação de retratos robot 

e na reconstituição de joias. Havia uma listagem de perícias que eram realizadas na altura ou 

procurava-se adaptar a utilização do desenho conforme o que era pedido ao laboratório? 

Havia um pedido da parte da investigação criminal em que se solicitava a nossa intervenção 

a nível do processo. Os próprios desenhos eram legendados e tinham o número do exame e o 

número do processo.

Mas estava definido aquilo que se fazia no Gabinete Técnico de Desenho ou poderiam fazer dese-

nhos que não estivessem de certa forma contemplados numa listagem de perícias previamente 

estabelecida? 

Nem todos os trabalhos que se faziam tinham a finalidade de se juntarem a peças processuais, 

haviam alguns exemplares que serviam apenas para auxiliar a investigação numa fase inicial e que 

depois não constavam no processo. 

Durante execução dos desenhos havia algum tipo de metodologia ou procedimento standard que 

era importante seguir ou o perito detinha alguma liberdade para poder estruturar a representação? 

Na altura eramos dois colegas a trabalhar nesta área e tínhamos formas ligeiramente diferentes de 

desenvolver o trabalho, no entanto as regras estavam bem predefinidas. Conforme o tipo de docu-

mentação, se fosse uma documentação de trajetórias todas as formas de recolha de elementos de 

local e a própria execução eram iguais. Se eu optava por fazer uma ilustração detalhada e o meu 

colega uma ilustração mais técnica, só com uma pequena silhueta, isso já dependia do cunho pessoal 

que cada um associava à execução do desenho. À parte deste pormenor as regras estavam bem defi-

nidas, se se pretendia documentar uma trajetoria, a distancia entre o atirador e o ofendido, a possibi-

lidade de um disparo ter sido feito ou não de forma intencional, procedíamos à recolha dos elementos 

e dos pontos de referência que eram precisos representar e depois elaborávamos a arte final que era 

deixada ao critério de cada um. 

Quais eram os materiais geralmente utilizados na criação dos desenhos?

Os materiais iam desde o lápis de carvão e estendiam-se a ferramentas que neste momento são quase 

obsoletas. Quando trabalhávamos com o papel vegetal, a borracha que servia para apagar alguma 

incorreção era uma lamina de barbear. Raspávamos a tinta da china com a lâmina e depois amaciá-

vamos o papel com uma borracha para podermos voltar a desenhar. Os materiais foram evoluindo, 

começámos com uns aparos que eram utilizados com tinta da china, passámos para as canetas da 

Rotring até chegarmos à fase informática. 

A maioria dos exemplares encontrados aparecem em duplicado. Existe o desenho realizado em 

papel vegetal e o desenho impresso numa folha de papel. Qual era o processo de transferência 

utilizado na altura?
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O processo era aquele que já falámos e que estava ligado à reprodução dos desenhos revelados em 

papel de ozalid. O papel encontrava-se dentro de um tubo de plástico preto, protegido da luz para não 

queimar, e a revelação era feita através de amoníaco. 

O facto de se resguardar o original tinha a ver com a possibilidade de se fazerem alterações caso 

fosse necessário? 

Não, quando o desenho ia para o processo não me recordo de nenhuma situação em que se tivesse 

feito algum tipo de alteração. Ficávamos apenas com o original arquivado, não só como um registo 

do trabalho que foi executado, mas também porque não havia outra forma de documentar o que 

se tinha feito, não haviam suportes digitais para facilitar todo este processo de armazenamento. 

Numa fase inicial podíamos ser chamados a tribunal para explicar a razão daquela documentação. 

Nunca houve muito a necessidade de ir a tribunal, recordo-me de algumas situações e geralmente 

as perguntas que nos são feitas não têm necessariamente a ver com o trabalho que foi executado. 

Como nós estivemos no local do crime é nos perguntado em que fase é que estivemos e depois podem 

perguntar, por exemplo, se houve ou não intenção de matar num determinado caso mas não nos 

compete a nós pronunciar-nos sobre esse tipo de questões.  

Quanto tempo é que se demorava a fazer um desenho? 

Dependia da dimensão e da complexidade, exatamente como acontece neste momento. Recordo-me 

de um trabalho em que se representou uma zona de caça, no qual era necessário mostrar o local em 

que os caçadores estacionavam a viatura, o percurso inicial dos caçadores antes de começar a caça e 

o sítio onde eles têm o primeiro encontro com dois guardas florestais. Já não me recordo se eles não 

tinham licença de caça ou se estariam a caçar num sítio que não era permitido, sei que a dada altura 

disparam sobre os dois guardas. Um deles é morto, o outro é atingido na cara e fica cego. Depois dos 

disparos há ali uma perseguição e uma fuga. Neste contexto interessava representar o sítio provável 

dos disparos, o sítio onde foram recolhidos os elementos municiais (os cartuchos que ficaram no 

local), a posição onde foi encontrado o guarda morto e a posição das motas onde os guardas estariam. 

Tudo isto foi feito e demorou bastante tempo, teve de se fazer o levantamento do local, a reconsti-

tuição da cena e depois passar tudo para o papel. O trabalho que nós fizemos além de ter feito parte do 

processo, foi exposto no tribunal durante um período de tempo. Há determinados juízes que dão uma 

certa relevância aos trabalhos que são feitos, aqueles que têm muito interesse a nível de explicação 

do que terá acontecido. Fazer um texto exaustivo dos vários pontos pode não ser o mais indicado, 

ainda que este tipo de descrição seja também importante para o processo. A leitura e a visualização 

do local em si é mais eficaz quando este é representado através de fotografia – geralmente indicada 

para zonas que não envolva grandes áreas e onde é possível trabalhar exclusivamente desta forma, 

ou então através da representação gráfica quando se tratam de zonas muito maiores. Neste momento 

nós estamos a trabalhar com um equipamento que permite documentar o local a partir de uma visão 

de 360 graus, o que é extremamente útil para a investigação. 

E este sistema substitui o desenho de local do crime? 

Haverá sempre a necessidade de se fazer um desenho, mesmo havendo a possibilidade de se utilizar o 

360 para documentar um espaço, porque existe a necessidade de criar uma planta do local de forma 

a designar as diferentes divisões que nele se encontram. Este elemento é importante para quem está 

a ver as imagens poder identificar os elos de ligação entre as diferentes salas. É um objecto de apoio, 

tem de haver sempre um desenho. 

Alguns desenhos que se encontram no espólio apresentam colagens e decalques, a presença destes 

elementos estavam de certo modo relacionados com a necessidade de acelerar o seu processo de 

execução. Este tipo de estratégias abriu de alguma forma as portas para a entrada na era digital. 

Como é que se fez essa transição? 
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Quando tínhamos de representar, por exemplo, o interior de um apartamento havia uma serie de 

elementos que eram necessários desenhar: camas, lavatórios, móveis, entre outros, e eu recordo-me 

que existia um catálogo de decalques que tinham esse tipo de desenhos. Para não estarmos sistema-

ticamente a comprar estes materiais, que na altura eram caros, fotocopiávamos e colávamos estes 

elementos no papel vegetal juntamente com o desenho. 

Mas esta estratégia também servia para tornar todo o processo mais célere. Desta forma 

não era necessário estar a representar ao pormenor cada peça de mobiliário, entre outro 

tipo de peças decorativas. 

Exatamente. As posições que temos em alguns decalques são sempre inalteráveis, eu podia até ter a 

necessidade de fazer o desenho de um indivíduo nesta posição e aí só precisava de fazer o decalque. 

Noutros casos, o desenho destas figuras servia apenas para documentar o número de pessoas que 

estavam no local do crime e que não tinham qualquer tipo de intervenção direta na ação. Na repre-

sentação de uma festa ou de num convívio usavam-se estes decalques e enfatizava-se a apenas a 

posição do autor do crime e do ofendido. O autor aparecia frequentemente assinalado a vermelho e o 

ofendido de azul. 

A cor aparece pontualmente em alguns desenhos, a sua utilização era ponderada na construção 

da imagem?

Sim, como no papel vegetal não havia a possibilidade de se utilizar a cor porque a imagem era poste-

riormente revelada, coloriam-se no fim alguns elementos que se queriam realçar. Em vez do desenho 

ficar com os contornos num tom azulado, dava-se alguma cor ao desenho para facilitar a leitura. 

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais e a possibilidade de se fazer um levantamento 

tridimensional do local do crime, o desenho deixa de fazer sentido? 

Não. 

Fala-se tanto em imagem digital e na sua importância. Hoje em dia existem equipamentos fabu-

losos. Os drones, por exemplo, permitem sobrevoar o local do crime, fotografar, mapear e medir o 

terreno, estes gadgets inibem ou diminuem a importância do desenho no contexto da investigação 

criminal? 

Não, o desenho deverá continuar a existir porque independentemente da possibilidade dos meios 

digitais diminuírem a sua necessidade de utilização existirão sempre situações em que este será 

incontornável. Falando agora da secção à qual eu estou ligado neste momento – o local do crime, há 

sempre a necessidade de se fazer um esboço da zona que foi processada com o objetivo de ilustrar o 

relatório que é apresentado sobre o local. Nesse desenho salientam-se as dimensões do apartamento, 

da zona exterior e a distância a que os objetos foram encontrados porque esta informação não é fácil 

de reconhecer em suporte digital. Nem em todos os espaços existe a necessidade de se fazer este 

tipo de desenhos, se considerarmos o espaço de uma sala é possível documentar fotograficamente a 

posição em que o corpo se encontrava e depois numerar os vestígios e o sítio dos objetos encontrados. 

Consigo fazer facilmente a interligação entre os diferentes tipos de elementos. Quando há transição 

de múltiplos locais, que poderá ser tão somente a movimentação que é feita entre diferentes salas 

num apartamento, recorre-se ao desenho. O 360 nem sempre é utilizado devido à morosidade implí-

cita no tratamento das imagens, daí a necessidade de se recorrer ao desenho. 
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Carlos Gregório

Considerando a presença do João Paulo Cardoso no principio da atividade associada ao Gabinete 

técnico de desenho, como é que se enquadra o inicio do teu percurso inserido neste núcleo?

A minha entrada no serviço foi por volta de 1999, século passado. O meu contacto inicial foi de 

choque, dada a evolução do desenho que já se estava a fazer ao nível do desenho vetorial e porque 

no LPC ainda se fazia o desenho em estirador com recurso às canetas Rotring. Algum do trabalho 

realizado era depois impresso por heliografia e procurava representar elementos e pormenores 

importantes para a investigação. A minha chegada acabou por fazer alguma diferença porque 

trouxe um aporte de conhecimento a nível informático, o que acabou por dar origem ao apareci-

mento da componente digital da informação gráfica. Começou-se a utilizar o Photoshop e o Autocad 

com mais frequência e softwares análogos como o Pagemaker e uma série de ferramentas que se 

começaram a usar, abandonando desta forma o velho estirador. O estirador passou a ser o sítio para 

pousar o casaco ou o cinzeiro quando ainda se fumava nos gabinetes de trabalho. 

A evolução do Gabinete técnico de desenho conduziu à reformulação da sua denominação, no 

entanto a criação posterior do grupo de Desenho Criminalístico continuou a privilegiar a presença 

do termo desenho na designação do grupo responsável pela criação da representação visual inse-

rida na área de criminalística. Nesta altura como é que se abordava a utilização desta ferramenta? 

Isso é uma pergunta com rasteira e de que maneira. Eu posso ser um bocadinho cru nesse aspeto. 

Não havia uma organização muito eficaz, o desenho era feito muitas vezes a pedido informal, 

não havia um agendamento dos trabalhos, não havia uma uniformização da linguagem utilizada 

nos trabalhos realizados ainda em estirador. O levantamento que era feito na altura era manual, 

portanto tudo o que eram tecnologias mais modernas não eram viáveis. Claro que depois a direção 

abriu o espaço necessário para surgirem novas soluções, em vez de estarmos a usar as impressões 

à moda antiga, as fotocópias, enfim, para documentar o trabalho final que era essencialmente 

monocromático. O reconhecer destas novas valências que surgiram e que se começaram a utilizar 

a par da imagem e da fotografia digital fizeram parte do período de transição. O desenho estava 

indelevelmente ligado à fotografia, não havia uma união. Normalmente se era preciso fotografar 

um local de crime, fazer uma reconstituição, ou obter elementos extra, esses mesmos elementos 

eram fotografados por outro colega. Posteriormente a digitalização dos vários sistemas, sejam eles 

ligados à fotografia ou ao desenho, criou uma simbiose entre as várias técnicas e por isso não é de 

estranhar que o desenho tenha dado um salto para a imagem. Hoje se for preciso nós desenvol-

vemos um trabalho ligado à imagem, mas também podemos pegar no AutoCad e fazer um trabalho 

em 3D por houve essa mistura de conhecimentos forçada pelo desenvolvimento tenológico. 

Considerando a década de 90, os desenhos ainda eram realizados à mão levantada ou já se socor-

riam da manipulação, ainda que parcial, dos computadores?

Vou deixar aí um espaço em aberto para depois adaptares à conversa que tiveres com o João Paulo 

Cardoso. Eu entrei na década de 90, mais precisamente em 99, por isso foi mesmo no fim desse 

período. No entanto todo o conhecimento relacionado com os anos 90 foi passado para mim e eu 

absorvi-o naturalmente. Acabei por aceita-lo porque já tinha trabalhado com ele antes de ser funcio-

nário da Policia Judiciária e não me era estranho. É o caso das tramas, dos letterings relacionados com 

os decadrais e as mecanormas. O desenho utilizado na altura era pouco tridimensional e baseava-se nas 

plantas, nos alçados e ocasionalmente, num caso ou noutro, haveria um elemento tridimensional. 

São poucos os desenhos com tridimensionalidade e apesar de não os conseguirmos datar percebe-se 

que aqueles que foram realizados no final dos anos 90 introduzem a utilização da cor como forma de 
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facilitar a comunicação. Começa-se a pensar na importância de criar infografias como uma forma de 

documentar um acidente e os vários espaços de uma determinada incidência. 

A infografia começa a ser representada já com alguma policromia e tinha a sua vantagem porque 

privilegiava uma comunicação mais concisa e imediata. O que me parece é que durante alguns 

anos as pessoas faziam infografias sem a consciência de que as estavam a fazer, pode ser uma 

questão de terminologia.

Voltando à tua questão. A passagem dos meus conhecimentos vindos dos anos 90 para 2000 fez-se de 

uma forma bastante rápida porque as novas tecnologias começaram a ser aceites. Parece um bocado 

caricato porque uma serie de entidades já trabalhavam com meios digitais há pelo menos uma dúzia 

de anos. Algumas empresas já lidavam com essas tecnologias no principio dos anos 90 logo era no 

mínimo estranho que a Polícia Judiciária continuasse a elaborar trabalhos em cima do estirador. 

Portanto essa modernidade acabou por ser bem aceite pela chefia e pela parte de quem nos pedia os 

trabalhos, que era normalmente a investigação ou os próprios tribunais.

O aparecimento das novas tecnologias acabou por rever os moldes aplicados à execução do 

desenho no âmbito da criminalística, quais foram as principais alterações que o desenho sofreu 

com a chegada dos softwares?

Acho que já respondi a algumas coisas, precipitei de alguma forma a conversa. Foi um salto abissal, 

principalmente para quem sabe o que representa fazer um levantamento à mão e depois ir para o 

estirador passar umas horas valentes com o tira linhas. Eu lembro-me de aprender a trabalhar com 

o tira-linhas na escola nos anos 80, muita embora utilizasse as canetas da Rotring. Em 2000, ou seja, 

passados 20 anos, ainda continuávamos a usar a tecnologia que eu usei na escola no princípio dos 

anos 80. Isto significa que em 20 anos a evolução foi muito lenta. Com a passagem para o novo século 

as novas tecnologias toraram-se muito mais acessíveis apesar de tecnicamente exigentes. Requerem 

um período de formação, aliado à aquisição de conhecimentos específicos e, têm outra coisa, são 

muitas vezes utilizadas de forma universal. Por exemplo, o Photoshop é um software que foi conce-

bido para operar ao nível do tratamento de imagem, logo era impensável que esta ferramenta fosse 

hoje em dia usada no âmbito das ciências forenses. Quem o idealizou não estava a pensar nisso, 

estava a pensar numa ferramenta de auxilio a fotógrafos profissionais. 

O contacto com estes programas, e a aquisição feita por parte do laboratório, veio alterar o modo 

como se desenvolviam os trabalhos. Tornava-se bastante fácil fazer uma reconstrução tridi-

mensional do espaço que antigamente estava apenas representado em duas dimensões – uma 

planta, um alçado e pouco mais. A utilização do Autocad, por exemplo, introduziu a construção de 

elementos modulares na conquista da tridimensionalidade e mais ainda, a hipótese de se poder 

escolher a vista virtual. Nós podemos colocar um observador dentro daquele espaço desenhado, 

coisa que há uns anos atrás era impensável. Só mesmo o artista é que conseguiria desenhar em três 

dimensões recorrendo à sua imaginação, logo aí deu-se um salto significativo. Deixámos o estirador 

e entramos na tridimensionalidade virtual em que já só é necessário um computador com um bom 

hardware e com acesso aos softwares. Talvez o salto que se deu em 2000 pudesse ter sido dado nos 

anos 90 mas se calhar não teria sido tão fácil porque os softwares e os hardwares não estavam tão 

desenvolvidos, no entanto penso que conseguimos recuperar de alguma forma o tempo perdido. 

Nesta passagem, o desenho processado através do Autocad foi sempre muito bem aceite por parte 

dos inspectores que nos pediam trabalho e acabávamos por ter o retorno das pessoas que ficavam 

maravilhadas com o tipo de apresentação. Outra componente importante tem a ver com a possibili-

dade de gerir o formato dos trabalhos de forma a favorecer a interpretação dos desenhos. Podíamos 

fazer facilmente um trabalho com 5 metros de comprido por 80 cm de largura que já prometia ter 

uma perspetiva muito grande do que é que tinha acontecido, e do que é que se queria demonstrar. 
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Em vez de estarmos a folhear 20 folhas de formatos reduzidos abre-se a possibilidade de contar a 

história numa folha única. Este tipo de trabalhos tinha sempre muito boa aceitação por parte da 

investigação e do tribunal. Muitas vezes o juiz chamava a defessa e a acusação à bancada, abria-se o 

trabalho e gerava-se uma mesa de discussão. Neste debate os inspetores que faziam a ponte entre o 

que estava lá explanado e o que tinha acontecido, não nos compete a nós desempenhar esse papel. 

Ocasionalmente podíamos ser chamados ao tribunal para explicar alguma situação, mas são raras as 

vezes em que isso acontece porque nós estamos apenas a criar uma sumula do que aconteceu e não 

a interpretação dos factos por nosso livre arbítrio.

É o discurso da investigação que subsidia aquilo que se constrói na imagem. 

Exatamente, nesse aspeto os softwares facilitavam imenso essa nova forma de comunicação que 

acabou por se afastar da vertente manual do desenho, embora ele seja utilizado no dia a dia quando é 

preciso fazer um levantamento. O velho lápis, a borracha e uma folha A4 são excelentes ferramentas 

que eu nunca irei abandonar. Não posso basear-me só na fotografia para documentar um local porque 

depois perdem-se determinados apontamentos do género – a soleira tem mais 5 cm de um lado do 

que do outro. A fotografia não conta tudo se não tiver lá a interpretação. 

Sim, e muitas vezes até pode deturpar a informação, distorcendo por exemplo a perspetiva. 

Exatamente e a questão é tão simples quanto esta. Eu não posso fazer notas na fotografia. Claro que 

se utilizar um tablet é possível e se calhar é um passo futuro, ainda assim o lápis e uma folha A4 

continua a ser uma excelente ferramenta. E depois há ainda outra situação, quando eu vou a um local 

e se quero representa-lo graficamente em três dimensões eu posso já ter uma ideia do plano que eu 

gostaria de ver quando estiver a fazer o desenho virtual. Ou seja, posso esboçar numa folha de papel 

a ideia do plano que melhor documenta a situação. Em vez de estar a usar cinco ou seis desenhos 

para ilustrar uma ocorrência, posso escolher apenas o ângulo que permite me documentar toda a 

perspetiva do local.  

Tendo consciência que estes poderão acelerar o processo de produção do desenho através de 

estratégias de automatização, para além deste fator quais são as principais vantagens que 

estes oferecem?  

Acima de tudo o facto de conseguirmos obter o plano que na realidade poder ser impossível de obter. 

O espaço foi destruído por uma ação explosiva, pode ter havido um incendio que o destruiu, pode 

ter sido alterado considerando a sua arquitetura ou hierografia. Antigamente estava aqui uma rua e 

agora é uma autoestrada. Isto pode acontecer, não é muito frequente, mas já aconteceu chegarmos 

a um local para fazer uma reconstituição e o mesmo encontrava-se completamente alterado. Nesse 

caso tivemos de nos socorrer de imagens antigas para conseguir em gabinete fazer uma modelação 

tridimensional que permite dar uma perspetiva de como era o espaço antes de ser alterado e na 

altura da ocorrência. 

Repete lá a pergunta outra vez a pergunta...

Tendo consciência que os softwares poderão acelerar o processo de produção do desenho através 

de estratégias de automatização, quais são as principais vantagens que estes oferecem?  

Estes softwares também têm a vantagem de utilizar uma linguagem mais fluida, mais simples para 

quem vai consultar o processo, seja o investigador que nos pede muitas vezes o trabalho, seja o próprio 

procurador que vai fazer a acusação. Normalmente é o procurador que faz o pedido ao Ministério 

Público e que por sua vez solicita o auxilio da Polícia Judiciária. O titular do processo é o Ministério 

Público, tens mais ou menos ideia dessa orgânica. Portanto se nós conseguirmos comunicar de uma 
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forma simples e sucinta é uma mais valia para o entendimento do processo. A ideia que eu costumo 

transmitir em relação à criação destes trabalhos é que procuram comunicar de uma forma concisa 

e real uma determinada situação, sem qualquer tipo de interpretação minha. Quando eu escolho 

um ângulo para demonstrar algo, essa decisão é cuidada e criteriosa porque não quero transmitir a 

minha opinião, mas sim favorecer o entendimento daqui que procuro representar. 

Sempre concordante com o discurso da investigação.

Sim, quem diz com o discurso da investigação diz também concordante muitas vezes com o discurso 

dos arguidos. Nas reconstituições aquilo que se procura transmitir é a versão deles. Nós não podemos 

alterar nada. Se o arguido diz que estava atrás de um carro e que disparou para um sítio em que não 

estava ninguém e, entretanto, verifico que alguém aparece morto dentro de casa, há qualquer coisa 

aqui que é estranha. Perante esta situação eu limito-me a escolher um ângulo, que muitas vezes não 

pode ser abarcado pela fotografia, para documentar a versão que foi contada pela pessoa, seja ela 

verdade ou mentira. Não me compete a mim dizer que o arguido está a mentir nem julgar o que quer 

que seja. Como tu sabes, há aquela ideia que a reconstituição do crime deve ser integral e refletir as 

mesmas condições e os mesmos intervenientes que participaram no momento em que aconteceu o 

crime. Isso nem sempre é fácil, replicar estas situações é complicado. Se estivermos a falar de uma 

situação em que a vítima foi violentada, faze-la passar por tudo de novo não é viável por isso é que 

há o entendimento de que cada um deverá contar a sua história separadamente. Quando assim é 

há sempre figurantes a fazer a vez de cada um para se poder fazer o cruzamento de dados sem inti-

midação. Isto é um critério da investigação, nós seguimos apenas o que a investigação determina. 

Quando vamos passar para o papel, cingimo-nos a representar a versão dos intervenientes. Em para-

lelo chegamos a fazer também outro tipo de trabalhos que envolviam a interpretação dos elementos 

recolhidos pela investigação, como por exemplo os vestígios. Se existem vestígios hemáticos numa 

sala onde as testemunhas e o arguido negam a presença de uma vítima que lá esteve e depois é 

encontrada morta na rua, o investigador pode criar uma forte convicção de que a pessoa antes de 

cair na rua esteve naquela sala porque foram encontrados vestígios de sangue que lhe correspondem. 

Nesse caso nós podemos criar, e confesso que a expressão não é muito feliz mas é aquela que melhor 

se adequa a estes casos, a versão da investigação. Aquela que se constrói de acordo com os elementos 

indiciários recolhidos. Muitas vezes é a única que existe porque em casos com vítimas mortais, as 

testemunhas conseguem contar apenas uma parte da história, porque não vêm tudo e o arguido 

pode dizer que não presta declarações. Perante esta situação faz-se a reconstituição na mesma com 

os elementos disponíveis – os testemunhos e os vestígios recolhidos. Daí a importância de se comuni-

carem estes elementos de forma sucinta, objetiva e sem alterações. Até porque muitas vezes o procu-

rador não vai ao local, é muito comum, e o juiz também não entra em contato com o espaço. Por isso 

é que nós tentamos comunicar como é que o espaço era, dando a perspetiva daquilo que se passou no 

momento em que ocorreu o crime.

Isto é muito significativo porque como é o procurador que vai fazer a acusação é importante que ele 

tenha a noção do espaço e de como as coisas aconteceram. Se houver esta perceção, mais facilmente 

se consegue perceber qual foi o trabalho realizado pela investigação e mais facilmente se consegue 

formular a acusação. Em termos práticos podemos estar a falar numa acusação que oscila entre 12 e 

16 anos de prisão e que muitas vezes alcança uma pena maior por causa da apresentação do trabalho. 

Não é pelo trabalho em si, está tudo escrito no processo, nós limitamo-nos a comunicar graficamente 

a mensagem do que se procura transmitir. 

A recente nomeação do grupo de Imagem Criminalística redefiniu a denominação anteriormente 

estabelecida. Quais foram as principais alterações sofridas nesta mudança?

A mudança foi aceite. Nós tivemos durante muitos anos uma componente gráfica, ligada à represen-

tação tridimensional, que agradava a uma serie de entidades que nos podiam trabalhos – ministério 
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público e a investigação. Eram trabalhos que focavam situações complexas e nós procurávamos 

acima de tudo facilitar o entendimento dos factos. Essa componente tinha muita importância e 

continua a ter, no entanto levantam-se outras questões que têm a ver com a diminuição do prazo que 

está destinado aos inquéritos. Antigamente um processo de investigação poderia ter a duração de um 

ano, atualmente está reduzido a 8 meses. Por muito que se pense que foram apenas retirados 4 meses, 

o trabalho que nós desenvolvíamos ao nível do desenho tem mais eficácia quando o processo já está 

a chegar ao fim. Isto porque é nessa altura que a história já foi toda contada e nós podemos pegar na 

informação e transforma-la numa linguagem mais acessível à compreensão do que se passou num 

determinado momento. É isso que o ministério público quer saber: o que é que aconteceu, porque é 

que fulano de tal foi morto, quais são condições contra e a favor do arguido, ou melhor, o que é que 

condicionou a ocorrência? Ora a questão temporal acabou por condicionar o período de tempo que 

teríamos para elaborar este tipo de trabalhos, principalmente quando este só faz sentido numa fase 

final do processo. Outra circunstancia tem a ver com o facto da sua concretização prática ser morosa 

pese embora a ajuda das novas tecnologias. A passagem do 2D para o 3D levanta outro tipo de desa-

fios, o desenho aproximou-se mais da realidade e por isso tornou-se mais exigente a todos os níveis. 

Não pode haver margem para erros nem desfasamentos, principalmente para aqueles que poderão 

ser penalizadores.  Conclusão, o que antigamente poderia ser feito ao longo de um ano, agora ao fim 

de oito meses tem de estar pronto. Menos até porque o processo tem de sair antes para a acusação, 

por volta do sexto mês, por isso perdemos mais do que quatro meses no meio destas alterações. Esta 

circunstancia acabou por cercear a produção deste tipo de trabalhos.  

A mudança do título que subentende a substituição da palavra desenho por imagem anuncia o fim 

do desenho no laboratório? 

Eu não quero ser pessimista e por norma não sou. Ainda tenho a esperança que um dia o desenho 

ganhe novamente outro fogo. Eventualmente o desenho em Autocad acabe por se tornar ainda mais 

acessível, como o Sketchup por exemplo, mais user friendly. Eu acredito que o desenho não desapare-

cerá. Estamos abertos à concretização de qualquer tipo de trabalho a nível de desenho, apesar deste 

ter desaparecido. Entendeu-se que deveríamos dar primazia a outro tipo de perícias e que esses traba-

lhos seriam desenvolvidos em situações muito pontuais. Não deixou de se fazer, não está morto e 

enterrado, até porque estou em querer que se vai dar um salto nesta vertente. Da mesma maneira que 

passámos do desenho bidimensional para o desenho tridimensional, existe com certeza a possibili-

dade de abraçar uma nova evolução. Alias o desenho não foi completamente abandonado porque há 

componentes que nós conseguimos sempre manter, está sempre aberta a hipótese de fazermos uma 

reconstituição e documentar graficamente locais. Com as novas tecnologias, abre-se a possibilidade 

de trabalhar no campo da realidade virtual ou da realidade aumentada e eu creio que vamos ser obri-

gados a seguir esse caminho. Já existe essa vontade ligada à preservação de vestígios num local do 

crime na qual se pode vir a utilizar um scanner digital para fazer um levantamento 3D. Considerando 

esta hipótese quem sabe se um dia poderemos recriar e visualizar o espaço numa sala própria em 

que o juiz, o procurador e os advogados entram no ambiente do local do crime sem nunca terem 

estado fisicamente no local original. Desta forma abre-se a possibilidade de se intervir no espaço, tirar 

duvidas e esclarecer questões. Para tornar tudo isto possível vamos ter de ter técnicos que saibam 

operar o desenho puro e duro para poder fazer modelação desses espaços. Se calhar será o momento 

de alguma letargia do desenho. Aquela representação gráfica que tens visto pode não se perspetivar 

a sua continuação a nível futuro se realmente se avançar noutra direção. 

Principalmente se se abraçarem situações que envolvam experiencias realizadas na área 

da animação.

Sim, eventualmente ligadas à área de animação. Eu até tenho medo de tocar nesse assunto porque 

era uma área que eu gostaria de desenvolver. Claro que não estamos a falar de desenhos animados, 

estamos a falar de coisas relativamente simples e que não estão fora do nosso alcance. Alias só não é 
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utilizada pela falta de técnicos, formação e equipamentos. São demasiados elementos em falta para 

podermos avançar nesse sentido. Para além disso estamos a falar de técnicas que exigem grupos de 

trabalho muito grandes. Posso-te dar um exemplo muito simples que explica isto. Há 10 anos atrás 

uma equipa de investigadores da policia de Nova Iorque gastou qualquer coisa como 150 mil dólares 

para fazer uma reconstituição virtual animada e precisou de 30 técnicos. Naturalmente que no 

sistema americano isso foi altamente contestado porque a defesa tem o direito de investigar também, 

cá não, e um dos argumentos que se levantou foi que não se deveria gastar tanto dinheiro para fazer 

aquilo. Claro que houve uma evolução e hoje não precisarias de trinta técnicos, mas sim de 5 e não 

gastarias com certeza tanto dinheiro mas continuavas a precisar dos recursos a nível de software e 

hardware. Posto isto eu não descarto esta possibilidade. 

Assumindo o facto do desenho estar a ser absorvido pela imagem, que tipo de perícias se 

desenvolvem no âmbito deste departamento? 

Eu sei que já tens documentado alguma coisa sobre este assunto mas eu posso dar-te mais alguns 

elementos.

Sim, mas agora estamos a falar de perícias? 

Sim, quase sempre perícias.

Há pouco estavas a dizer que o desenho não poderia ser considerado uma perícia.

É uma perícia técnica, mas não com a valoração de uma perícia laboratorial. Por uma razão muitos 

simples, a sua função limita-se a documentar o que está escrito no processo. Agora desenvolvemos 

um tipo de trabalho que corresponde a uma parte do processo. Neste aspeto o trabalho é mais 

exigente. Enquanto que o trabalho ligado ao desenho nos abria a possibilidade de sermos um bocado 

artistas, no sentido de criar uma representação mais simples ou mais pormenorizada, aquilo que 

se faz neste momento tem outro tipo de enquadramento. Neste momento estamos a produzir uma 

perícia que pode ser importante para a própria investigação emitir um mandado de captura para 

um determinado indivíduo em função dele ter sido identificado numas imagens de uma câmara de 

videovigilância. Ou até mesmo de ter sido apanhada a roupa que corresponde aquela que é vista nas 

mesmas imagens. Isto pode já ser um elemento a nível de prova muito mais elevado. 

Este tipo de trabalhos poderá de certa forma equiparar-se aos testes de ADN que são realizados no 

laboratório. São obviamente diferentes, mas poderão ser equivalentes em termos de importância. 

Sim, embora não possas dizer isto aos colegas da Biologia. Até porque provavelmente vão dizer – 

atenção que nós identificamos um indivíduo. 

Resumidamente as perícias que nós temos estado a desenvolver são as comparações faciais, solici-

tadas quando há necessidade de identificar se a pessoa que consta numa fotografia é a mesma que 

se encontra noutra fotografia suspeita, aquilo que nós chamamos de uma amostra referência e uma 

amostra problema. Isto é uma expressão muito utilizada no laboratório e nós optamos por manter 

essas designações dentro do grupo de Imagem Criminalística. Por exemplo há um indivíduo que tem 

um passaporte e que é apanhado no aeroporto. Quando o mesmo é identificado questiona-se se o 

sujeito é o mesmo que consta na fotografia do passaporte. Neste caso a fotografia do passaporte é 

a amostra referência e a fotografia que é tirada ao indivíduo no momento em que este é abordado 

corresponde à amostra problema. Na presença das duas imagens vamos fazer uma comparação 

facial. Esta comparação também se faz quando há imagens de alguma ocorrência em que se veja 

esse indivíduo, como acontece quando o mesmo é filmado a partir das câmaras de videovigilância. É 

menos frequente devido à qualidade das imagens que são na sua grande maioria muito deficientes. 
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E depois há outro tipo de problemas, se o indivíduo aparece de óculos nós não temos condições para 

fazer uma comparação facial porque os olhos estão tapados, no entanto pode ser feita uma compa-

ração fotográfica. Tem um valor inferior em termos de perícia, mas podemos comparar sinais, cica-

trizes, tatuagens e até um rosto de perfil com um rosto visto de frente. Aí já não estamos a comparar 

o rosto, mas elementos concordantes partilhados entre as duas fotografias. Quando realizamos este 

tipo de trabalhos nunca podemos afirmar que se trata da mesma pessoa...é provável que se trate da 

mesma pessoa. Na comparação facial acontece exatamente o mesmo, não afirmamos perentoria-

mente que é a mesma pessoa.

Outra componente que temos estado a desenvolver está relacionada com a fotogrametria e neste 

caso em concreto o desenho não está totalmente desencontrado da imagem digital. A fotogrametria 

concentra-se na medição de elementos dentro de uma imagem fotográfica bidimensional. Isto obriga 

à realização de um levantamento no espaço com equipamento de precisão, usando normalmente 

uma estação total. Através deste dispositivo cria-se um ficheiro de linguagem universal (dxe) que é 

depois transposto para um software de fotogrametria, no qual se associa a marcação dos pontos de 

referência vinculados ao levantamento realizado no local à sua configuração presente na imagem 

bidimensional. Esta interligação vai ajudar o software a determinar qual é o tipo de objetiva e distancia 

focal a que foi tirada a fotografia, permitindo desta forma fazer uma serie de medições na imagem. 

A importância desta ferramenta reside na possibilidade de se medir a estatura de alguns sujeitos a 

partir das imagens retiradas das câmaras de videovigilância. Não conseguimos ainda medir os vários 

segmentos do corpo, é preciso ter acesso a duas imagens de ângulos diferentes a filmar o mesmo 

momento e o que acontece é que muitas vezes existe só uma câmara a varrer uma determinada 

zona. Esta realidade impossibilita o confronto de imagens que permitiria obter este tipo de medições. 

Qual é a importância desta perícia? Quando estás na presença de um assalto por exemplo. Tens três 

indivíduos de alturas diferentes, com a cara tapada e roupas diferentes, um deles dispara e mata uma 

pessoa. O que disparou tem uma estatura correspondente a 1.70m e os outros dois têm 1.80m e 1.50m 

respetivamente. Naturalmente a nível de prova será importante dizer que apesar dos três indivíduos 

serem cúmplices do homicídio, só um é que terá sido o executante. 

Além destas perícias temos a parte que envolve a identificação das roupas e dos comportamentos. 

Esta componente é muito importante porque os indivíduos podem eventualmente mudar de roupa 

mas dificilmente mudarão o modo como agem num determinado contexto. Acho que já escrutinei 

mais ou menos todos os tipos de perícias que realizamos e como vês o desenho não desapareceu, mas 

acaba por estar menos presente. Há outras coisas que poderíamos explorar, como por exemplo aquela 

técnica que mencionaste há uns tempos atrás sobre o rosto que se criava a partir de uma amostra 

de ADN. Era capaz de ser interessante, assim como algumas técnicas vinculadas à comparação das 

orelhas. À medida que vou trabalhando com imagens apercebo-me que este elemento é muito impor-

tante e poderá ser extremamente identificador. São técnicas que não desenvolvemos neste momento 

e que se calhar daqui a uns tempos já não fazem sentido. Os rostos podem passar a ser digitalizados e 

memorizados no cartão de cidadão. Aí passamos para outra parte e comparamos o modelo virtual da 

digitalização com a imagem da câmara de vigilância. Claro que para mexer nestes softwares é preciso 

teres muitos conhecimentos, nomeadamente ao nível do desenho. Quando se representa um espaço é 

preciso saber de geometria por exemplo. 

Claro, é preciso saber visualizar um ponto no espaço mesmo antes de o representar. 

Exatamente. Eu tenho esperança que o desenho vingue através de outras técnicas, nomeadamente a 

animação. Não coisas muito elaboradas como é evidente, não vamos entrar em filmes de animação 

nem nada que se pareça. 

Sim, exemplos como aquele que me mostraste em que um veiculo embate noutro e é possível pers-

petivar a partir desse enquadramento o que é que aconteceu naquele momento. 
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Exatamente. Eu gosto de mostrar esse trabalho mas tenho pena de ter poucos elementos sobre ele. 

Por vezes torna-se difícil e como tu mesmo disseste – não há muita informação sobre o desenho 

forense, logo torna-se difícil até mesmo para nós de obter informação sobre estas novas técnicas. 

Muitas vezes não há documentação ou então a documentação está muito cerceada.  

  

Esta questão acaba por já estar de certa forma respondida no meio desta conversa. Qual é o obje-

tivo que sustenta a criação deste tipo de imagens? 

Este grupo que acabamos de falar?

Todas no geral, não excluindo a representação gráfica. 

Nós vivemos cada vez mais num mundo mediático em que o testemunho oral perdeu importância. 

Durante anos, o processo crime baseou-se no testemunho oral, ou seja, havia um homicídio e cinco 

testemunhas, a primeira coisa que o investigador queria preservar eram as testemunhas. Inquirir as 

pessoas de imediato. 

Mesmo antes de querer preservar o local do crime? 

Se tu observares alguns exemplos antigos, que mostram a abordagem que era feita ao local do crime, 

antes das equipas de local do crime terem sido criadas, compreendes que o trabalho que era realizado 

era pouco procedimental. Hoje em dia já há uma preocupação em relação à roupa que é utilizada no 

local, aos procedimentos, às técnicas com o objetivo de preservar a prova. Antigamente não havia 

tanto essa preocupação, o fulano estava morto, o médico legista vinha atestar o óbito e então inter-

rogavam-se as pessoas. As coisas evoluíram e por isso eu estou em crer que o dar primazia à imagem 

se deve à universalização dos equipamentos tecnológicos. Tudo passou a ser tratado como uma 

linguagem digital, até o áudio. A linguagem digital tomou posse de todas as técnicas e o elemento de 

prova passou a ser essencial. Enquanto o testemunho acaba por ser permeável, nós podemos ver uma 

coisa e dizer que vimos outra, a câmara filma exatamente o que se passou. Com esta desvalorização, 

recolhem-se outro tipo de elementos, marcas no corpo, vestígios e objetos mais importantes e que te 

permitam tirar uma conclusão sobre o que se passou. Neste sentido a imagem ganhou força princi-

palmente como testemunho pericial, como elemento de prova. 

Depois de concretizadas, a visualização destas imagens acompanha o julgamento de um deter-

minado processo crime. Que repercussões poderão ter na avaliação penal que é posteriormente 

atribuída ao arguido?

Tanto as imagens como as representações gráficas ou até mesmo as perícias mais técnicas que nós 

fazemos atualmente não nos é dado qualquer tipo de retorno em termos do que acabou por acon-

tecer. Sabemos, passados meses, às vezes anos, que os indivíduos que à partida sairiam em liberdade 

acabaram por ser condenados a penas de 12 anos de prisão. Esta é a informação que obtemos...da 

mesma forma que obtemos aquela indicação de que o juiz chamava as pessoas à bancada para ver 

a representação gráfica dos factos com o objetivo de compreender o que se tinha passado. Esta refe-

rência visual pode ser muito importante. Por exemplo, nós estamos aqui sentados em frente a uma 

mesa cheia de objetos. Se eu te pedir para me descreveres os objetos tu consegues fazê-lo. Agora 

imagina que eu pego nos objetos, meto dentro de um saco e digo – isto são os elementos de prova. 

Perante esta atitude só podemos basear-nos no teu testemunho e na tua memória visual...que pode 

ser falível. Eu quando entrei na sala pensei que isto era um livro. 

Eu também por acaso...como estava tão alinhado com os documentos que se encontravam em 

baixo pensei mesmo que era um livro. 
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Já ias gerar um juízo falso... Quando fazemos trabalhos que envolvem imagem e/ou desenho a 

nossa preocupação é documentar, reproduzir e estabelecer os elos de ligação que forem necessá-

rios para a compreensão de uma determinada situação. Agora, o retorno que temos dos trabalhos 

não é imediato...

Eduardo Saraiva

A vulgarização dos computadores e das ferramentas digitais utilizadas no âmbito do LPC conduziu 

ao abandono dos materiais e das metodologias associadas ao desenho realizado à mão levantada. 

Ainda existiam lápis e folhas de papel quando começaste a trabalhar no laboratório? 

A minha experiência com o desenho vem dos tempos de escola em que se desenhava com materiais 

bastante rudimentares. Lembro-me de realizar uma serie de trabalhos que se baseavam em exercí-

cios de desenho à vista e que me deram algumas noções que mais tarde revelaram a sua importância. 

Quando cheguei ao laboratório já não se desenhava no estirador, alias este era um fiel depositário dos 

trabalhos que se desenvolviam no computador. Recordo-me que inicio não dominava por completo 

os softwares que estavam a ser utilizados, mas o Carlos acabou por me passar alguns conhecimentos 

e eu fui aprendendo um bocado por tentativa erro. Quando tinha dúvidas consultava as ajudas dos 

softwares ou então via tutoriais no youtube com o objetivo de superar as lacunas que ia encontrando. 

A presença atual do núcleo de Imagem Criminalística inserido no contexto do LPC incide na 

produção de imagens que visam a análise e compreensão de um determinado crime. Como é que 

o desenvolvimento destas representações se insere na investigação criminal? 

O Carlos já te deve ter falado que o Grupo de imagem Criminalística está neste momento a divergir 

significativamente em relação ao trabalho que era produzido há 10 anos atrás. Costuma-se dizer que 

uma imagem vale mais que mil palavras, seja um desenho fixo em papel ou uma animação, o que 

não se verifica atualmente. Nós também não conseguimos, por variadíssimas razões, fazer neste 

momento a passagem do desenho 2D para a animação, sendo que essa evolução acabaria por trazer 

vantagens. Ela vai acabar por acontecer porque se vai tornar numa necessidade, não tenho duvidas 

disso. Até porque o feedback que nós recebemos da investigação é que sentem falta dos trabalhos 

que nós fazíamos e que incluíam a parte ligada às representações tridimensionais. Num desenho é 

possível esclarecer muitas coisas, principalmente quando associamos várias imagens fixas, corres-

pondentes a diferentes momentos, à respetiva descrição do que aconteceu naquele instante. Isto é 

importante porque nem sempre é possível chegar ao local do crime e encontrar as coisas tal como 

eram no momento em que aconteceu o crime. Perante este problema o nosso objetivo é recriar virtual-

mente, o mais aproximado possível, o espaço, os objetos e as pessoas que compunham aquele local 

num determinado momento. Por exemplo, há uns tempos atrás o Marcado de Setúbal desmoronou-se 

e pediram-nos para fazer um trabalho. Quando nos dirigimos ao local, havia uma parte do edifício 

que tinha ruído e o Carlos fez na altura umas medições. Numa fase posterior, quando estavam já a 

retirar os escombros eu fiz outro levantamento do espaço, no qual registei as medidas correspon-

dentes às fundações. Com base nestes dados fizemos um desenho com a reconstituição do edifício e 

tentámos explicar porque é que o mesmo se tinha desmoronado. Sem uma recriação virtual não seria 

possível visualizar o antes e o depois, a não ser que houvessem fotografias ou plantas antigas e neste 

caso estamos a falar de um marcado muito antigo, com 50 ou 60 anos, ou seja nem sempre é possível 

aceder a esse tipo de informação visual. 
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Neste momento estamos a divergir deste tipo de trabalhos e acabamos por desenvolver outras repre-

sentações que também são importantes, como é o caso das imagens de videovigilância. Posso-te dizer 

que o ultimo Autocad que eu fiz já foi há algum tempo. O desenho focava o caso de uma senhora que 

morreu esmagada contra uma parede e era composto por 4 ou 5 imagens fixas que conseguiram 

esclarecer uma serie de questões, entre as quais, porque é que aquilo aconteceu, qual era a prove-

niência das marcas que a senhora tinha no corpo, em que posição é que a senhora estaria quando foi 

atingida pelo veículo, em que condições em que ela teria sido esmagada. Obviamente que o desenho 

resultou de um trabalho conjunto realizado por nós e pela investigação. Estávamos constantemente a 

tirar duvidas para tentar perceber o que é que tinha acontecido, o que é que as testemunhas tinham 

dito e o que é que se tinha apurado sobre os vestígios. Com base nestes elementos nós fomos cons-

truindo o desenho. 

Atualmente o feedback que recebemos é de insatisfação por não podermos dar resposta a algumas 

das solicitações que nos são endereçadas. Isto é sinal de que o nosso trabalho era valorizado e que era 

importante para o processo. Este tipo de trabalhos vai voltar, mas neste momento temos de evoluir 

noutras vertentes. O software de pesquisa de faces é uma ferramenta de futuro muito importante, 

por exemplo. Poderá permitir encontrar numa base de dados a pessoa que cometeu um crime com 

base numa fotografia do indivíduo. 

Qual é o objectivo primordial que rege a criação destas imagens? 

Dada a diversidade de imagens que são neste momento criadas, talvez seja difícil identificar 

apenas um objetivo. Por exemplo, os casos que abarcam a análise das imagens de videovigilância 

centram-se na identificação de elementos que permitam identificar um determinado indivíduo. 

Sim, pessoas, objetos, lugares. 

No caso dos desenhos vetoriais que se encontram neste momento em stand by o objetivo acaba por 

se centrar na vertente comunicativa que procura mostrar o que é importante reter na análise de 

um determinado crime. 

Sim, recriando o local. Não só o espaço mas tudo o que estava presente num determinado momento. 

Por exemplo, se pensarmos num carro, este elemento pode ser muito importante na ação do crime 

porque pode servir para esconder um indivíduo com uma arma.

No fundo chamam a atenção para determinados elementos que poderão fazer toda a diferença na 

interpretação do crime e da situação.

Exatamente. Nós podemos fazer isso através de uma fotografia mas recorrendo a uma ferramenta 

como o Autocad nós podemos escolher o melhor ângulo, vários ângulos e diferentes vistas – de frente, 

de perfil, de baixo. Com a fotografia não consegues, a não ser que tenhas um drone e consigas cobrir 

todos os ângulos. Ainda assim podes esquecer-te de tirar a fotografia de um determinado ângulo, 

talvez porque na altura não era importante, e quando chegas ao gabinete para montares o trabalho 

percebes que aquela fotografia que te falta era importantíssima. Qual é o problema? O momento 

da reconstituição já passou e não é possível voltar atrás, portanto o desenho é fundamental. 

Principalmente porque é maleável e esta característica é muito importante porque estamos sempre a 

trabalhar com informação que vai sendo alterada e que precisa de ser constantemente retificada no 

desenho. Até ao momento em que entregas a arte final o trabalho não é estanque, podes estar sempre 

a completar o trabalho. 

Quais são os principais desafios que se enfrentam ao desenvolver este tipo de imagens? 
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Não me refiro apenas ao desenho, mas também à diversidade de imagens que são produzidas 

atualmente no laboratório. Nesse sentido quais são os principais desafios que se enfrentam? Estão 

relacionados com o domínio técnico dos softwares, com a construção da própria imagem ou com 

a formulação do pensamento que permite estruturar a sua concretização?

Se calhar vais ter uma resposta inesperada. O grande desafio é mudar as políticas. Eu já tive esta 

conversa com o meu chefe e sugeri que a nossa secção deveria estruturar uma proposta que visasse 

a alteração da regulamentação que sustenta as camaras de videovigilância. Do meu ponto de vista 

as coisas não estão a ser feitas de forma correta. Por exemplo, tivemos um trabalho com base nas 

imagens retiradas de uma câmara de vigilância posicionada no exterior de um edifício público. O 

objetivo era estimar a altura do indivíduo que aparece no fotograma e que tinha feito uma tentativa 

de assalto à mão armada contra duas pessoas. A descrição que foi dada era a de que o sujeito em 

questão teria uma determinada estatura e então pediram-nos para confirmar aquilo que foi dito 

pelos intervenientes envolvidos na ação. Nós conseguimos fazer a perícia, mas com alguma dificul-

dade porque metade da imagem estava preenchida com quadrados pretos. Para que é que serve esta 

quadricula? Para salvaguardar os direitos, liberdades e garantias das pessoas que se movimentam no 

passeio. Ou seja, podes ver quem sai do edifício mas não quem está no passeio e na estrada, conclusão 

não estás a salvaguardar nada. 

Sim, é tudo considerado via publica, porque é que uma parte há-de estar obliterada e a outra não? 

Claro, para isso não punham lá a câmara. 

Assim é que se salvaguardava mesmo a identidade das pessoas que por ali passam. 

O desafio é fazer com que as pessoas percebam o seguinte – eu pessoalmente sentir-me-ia melhor 

se houvessem câmaras de vigilância por todo o lado. Câmaras adequadas, com uma resolução boa e 

devidamente enquadradas. Claro que é preciso salvaguardar que o tratamento dessas imagens seria 

deixado a cargo de uma entidade adequada...pelas autoridades. Porque é para isso que nós estamos 

aqui, nós só queremos ter acesso às imagens para fazer justiça. O resto não importa, se tu estiveres a 

ser filmada e isso servir para salvaguardar a tua integridade física, tu não te sentes bem? 

Sim, claro. 

E não é isso que é relevante? A segurança das pessoas não é um bem? Não é uma liberdade, não é 

uma garantia? Para mim este é o maior desafio porque atualmente as imagens têm má qualidade, 

estão inadequadamente posicionadas, os enquadramentos são inadequados e é difícil extrair infor-

mação dessas imagens. Conclusão, o problema está na origem e não no fim. Tu não precisarás de ter 

softwares xpto para extraíres uma imagem muito boa de uma câmara se à cabeça já tiveres imagens 

boas. Não precisas de gastar tempo a ver todos os fotogramas para poderes encontrar um pormenor 

porque tens uma imagem de qualidade e rapidamente encontras esse pormenor. Se realmente tiveres 

de perder muito tempo a ver e a rever todas a imagens, o pormenor tem de ser muito importante. 

Na presença de uma imagem com qualidade consegues por exemplo identificar uns ténis da Nike e 

perceber que têm um pequeno rasgão e uma mancha, aí já estás a individualizar este elemento. Deixas 

de dizer que se calhar são uns ténis da Nike para poderes identificar aqueles ténis em particular. 

É este o desafio e limitar a justiça com a teoria dos direitos, liberdades e garantias parece-me redutor. 

A lei não está a acompanhar os nossos tempos. Até porque tu hoje com o teu smatphone, com o acesso 

à internet e com o uso do multibando deixaste de ter privacidade. Portanto tudo isto são falsas ques-

tões de teóricos com interesse em que as coisas não se alterem.  
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No fundo o objetivo é tentar fazer um trabalho cada vez melhor mediante a qualidade do material 

que vos é encaminhado. 

Exatamente, isto relativamente à questão das videovigilâncias. Sendo que também é importante 

noutros âmbitos. Quando por exemplo tiraras uma fotografia a um indivíduo que entra no aeroporto 

e que poderá ser um terrorista. Relativamente ao desenho enfrentam-se outro tipo de desafios que 

têm a ver com a manipulação dos softwares. É preciso ter formação para saberes trabalhar adequa-

damente e também para podermos evoluir e chegar à animação. Claro que não vamos fazer filmes 

da Disney, não faz sentido porque não precisamos de grandes pormenores nem de grandes texturas.

 

A ideia é apenas aliar o movimento à imagem. É a introdução deste componente que poderá fazer 

toda a diferença a demonstrar uma situação e não a forma como se modelam os intervenientes na 

ação – o carro, a estrada, (...)

Sim, este tipo de trabalhos pode ser muito importante, de acordo com a situação, e só não são pedidos 

porque não é possível fazê-los neste momento. 

No caso dos miúdos que foram colhidos na linha do comboio, é importante perceber como é que se 

deu a movimentação das carruagens. O envolvimento de situações que impliquem a deslocação de 

pessoas, transportes e objetos, por exemplo, beneficiaria muito da animação. 

E em alguns casos tu não consegues fazer a reconstituição. O caso do comboio é um deles porque não 

vais colocar em risco a vida das pessoas – os policias, o juiz, as testemunhas e por aí fora.  

Sim, já para não falar nos custos que isso implicaria, não será propriamente viável parar uma linha de 

comboio durante um determinado período de tempo, muito menos na altura do dia correspondente 

ao momento em que se deu o incidente.  

No meio desta conversa as perguntas acabam por perder um bocado o sentido. Vou tentar retomar 

o alinhamento que estava predefinido. O desenho deixou mesmo de fazer parte das perícias reali-

zadas pelo grupo de Imagem criminalística? 

O desenho neste momento foi posto de parte mas ele vai ter de voltar, é inevitável.

A produção destas imagens está sempre associada à análise de vários tipos de crime, quais são 

aqueles que mais se destacam dentro deste contexto?

Os crimes que se destacam são os homicídios. Estou a tentar lembrar-me de algum que não esteja 

associado à morte de alguém mas francamente não consigo recordar nenhum. 

Mas as imagens de videovigilância estão relacionadas com casos de roubo e aí pode não envolver 

a morte de alguém. Se não houver homicídio é investigado pela Policia Judiciária?

Depende, se envolver uma arma de fogo é sempre investigado pela PJ. Se for um assalto a um banco, a 

uma ourivesaria ou a uma loja de compra e venda de ouro também. O mesmo acontece com os casos 

que estão relacionados com os CTT. Se for um caso de furto já é investigado pela GNR.

Dentro das inúmeras representações que já foram desenvolvidas no grupo de Imagem 

Criminalística, há alguma que se destaque pelo tipo de trabalho envolvido e pelo impacto que teve 

quando foi revelada em tribunal?

Eu só tenho o feedback dos colegas da investigação. Eu normalmente falo sempre do mesmo 
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trabalho, no qual uma imagem serviu para esclarecer o que se passou naquele caso. Estou a falar 

do desenho que foi feito por causa daquela situação passada em Abrançalha, já falámos sobre isso. 

O desenho foca uma particularidade curiosa ao assumir que o tiro que vitimou um dos policias que 

estava em campo foi disparado por um polícia e não por um dos bandidos como se podia pensar. 

Esse desenho serviu para refrescar a memória de alguns elementos que estavam no local onde se 

deu o incidente. Para o efeito bastou marcar no desenho as 11 posições dos intervenientes e verificar 

que a zona onde o policia foi atingido não correspondia ao posicionamento do arguido, que por sua 

vez não o podia ter atingido. 

Visualizar isto sem uma imagem é complicado. É como pedir a alguém que imagine 11 pessoas, 

entre as quais uma está perto de uma arvore que fica perto de um muro e que por sua vez fica perto 

de uma casa. Isto tudo vezes 11. É uma loucura em termos de descrição. 

Imagina a dificuldade de fazer uma reconstituição com 11 pessoas todas ao mesmo tempo. Agora 

consegues perceber a utilidade de um desenho. Nós só temos de apontar onde é que estava cada 

pessoa com base no que os restantes 10 dizem. 

Sim, tem de estar tudo corroborado pelo discurso de cada um, é importantíssimo que assim seja. 

Por essa razão aquele trabalho para mim foi um marco. Não é que não tenham existido outros traba-

lhos igualmente importantes, mas este serviu para ilibar uma pessoa da acusação de uma tentativa 

de homicídio. Se ela é boa ou má não me cabe a mim julgar, nem me interessa. 

É comum os peritos de imagem criminalística serem chamados a tribunal para prestar declarações 

sobre o trabalho executado? Em que situações é que isso poderá acontecer?

Não é muito comum e quando somos chamados é para falar de coisas que não têm nada a ver com a 

técnica que foi utilizada para realizar o trabalho. Geralmente o que é apresentado não deixa dúvidas, 

se esta mal ou bem isso diz respeito à informação que nos foi facultada, logo não é da nossa responsa-

bilidade. Aquilo que nos é transmitido está sempre bem explanado no desenho e de forma adequada 

para ser esclarecedor. As perguntas que nos fazem não têm propriamente a ver com eventuais escla-

recimentos se este ou aquele fulano estava num determinado sítio, se fez isto ou aquilo. Nunca se 

levantam este tipo de questões. 

Também não é da vossa responsabilidade assegurar esse tipo de respostas. Estão a trabalhar com 

a informação que recebem da investigação. 

Exatamente, nós trabalhamos com o auto de reconstituição que é feito pela investigação. 

O auto da reconstituição corresponde aquela reportagem fotográfica que se poderá assemelhar a 

uma foto novela, certo? 

Sim. Nós recriamos o espaço e posicionamos os elementos com base naquilo que é dito e que está 

presente no auto de reconstituição. 

Partindo do principio que o departamento de Imagem criminalística irá acompanhar a evolução 

natural das tecnologias digitais, que tipo de futuro se vislumbra nesta área?

Já falamos um bocadinho sobre isto. 

Nós estamos a evoluir, por exemplo, não fazíamos estimativa de alturas através de uma imagem 

de videovigilância e neste momento conseguimos faze-lo. Temos um software para realizar esse 

tipo de trabalho.   
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Figura 189 – Eduardo Saraiva, reconstituição dos factos em investigação (cortesia do Laboratório de Polícia

Científica), 2012, p. 312. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica. 

Figura 190 – Desenhos sobre o conflito de Darduf, 2014, p. 315. Retirado de Website,

https://www.buzzfeed.com/miriamberger/children-draw-heartbreaking-pictures-of-the-genocide-in-darf?utm_

term=.mj8606pNP8#.vq4XwX5NBA

TERCEIRA III

Figura 191 – Organigrama sobre a estrutura da Polícia Judiciária, 1985, p. 320. Retirado da obra, Novo edifício da 

Polícia Judiciária e dos Serviços de Identificação. Lisboa. Ministério da Justiça, 1958
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Figura 192 – Organigrama sobre a estrutura do Laboratório de Polícia Científica, p. 320. Retirado da obra, Santos, 

António Carlos –Laboratório de Polícia Científica: nascimento; evolução, presente/futuro. Lisboa: LPC. PJ., 1985

Figura 193 – Departamento de desenho, 1985, p. 322. Retirado da obra, Santos, António Carlos – 

Laboratório de Polícia Científica: nascimento; evolução, presente/futuro. Lisboa: LPC. PJ., 1985

Figura 194 – Exercício de comparação no qual se confronta a visualização do mesmo cheque com e sem a 

incidência de uma iluminação composta por raios ultravioleta que permite identificar se o mesmo é ou não 

falsificado, 1985, p. 323. Retirado da obra, Santos, António Carlos – Laboratório de Polícia Científica: 

nascimento; evolução, presente/futuro. Lisboa: LPC. PJ., 1985

Figura 195 – Organigrama sobre a estrutura do Laboratório de Polícia Científica, 2017, p. 324. 

Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 196 – Gabinete de desenho, 1985, p. 334. Retirado da obra, Santos, António Carlos – Laboratório de 

Polícia Científica: nascimento; evolução, presente/futuro. Lisboa: LPC. PJ., 1985

Figura 197 – Esboços sobre o local do crime, p. 335. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 198 – Reconstituição da ação, p. 335. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 199 – Representação do local do crime, p. 236. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 200 – Representação do local do crime, p. 236. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 201 – Representação do local da ocorrência, 1989, p. 337. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 202 – João Paulo Cardoso, Homicídio do Ant. Henriques - o Paléu, p. 338. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 203 – Acidente de trânsito, p. 339. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 204 – Mecanorma, p. 340. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 205 – Representação do local do crime, p. 341. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 206 – João Paulo Cardoso, representação do local do crime relativo ao caso – O estripador de Lisboa, p. 342. 

Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 207 – João Paulo Cardoso, representação do local do crime relativo ao caso – O estripador de Lisboa, p. 343. 

Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 208 – João Paulo Cardoso, diagrama de correlações, p. 344. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 209 – Representação das diferentes versões relatadas pelos intervenientes na ação, p. 345. 

Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 210 – Figuras retiradas do relatório pericial que pressupôs a comparação entre um conjunto de imagens de 

video vigilância e os objectos encontrados – capacete e mota, p. 355. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 211 – Fotografias tiradas no local, p. 357. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 212 – Boomer 282, desenhos técnicos, p. 358. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.
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Figura 213 – Representação auxiliar que serviu de ponto de partida para a realização do desenho vetorial, p. 359. 

Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 214 – Esboço preparatório, p. 359. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 215 – Carlos Gregório, desenho vetorial,  2004, p. 361. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 216 – Autor desconhecido, esboço, p. 362. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 217 – Fotografias retiradas do Google Earth, p. 363. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 218 – Fotografias do local, p. 363. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 219 – Desenho vetorial, p. 365. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 220 – Fotografias do local da ocorrência, p. 366. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 221 – Representação do local da ocorrência, p. 367. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 222 – Representação do local da ocorrência, p. 367. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 223 – Planta do local da ocorrência, 2005, p. 369. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.

Figura 224 – Desenho vetorial, 2006, p. 371. Cortesia do Laboratório de Polícia Científica.
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Desenho Forense: genealogias e processos do desenho na inves-
tigação criminal é um trabalho de investigação que aborda a 
problemática da representação inserida no contexto das Ciências 
Forenses. Seccionado em três partes, este estudo inicia-se com a 
análise do desenho científico, considerando a sua dimensão epis-
temológica e seu carácter utilitário enquanto instrumento de 
representação do conhecimento. Seguidamente, destacam-se as 
valências do desenho forense no contacto com o universo da inves-
tigação criminal, salientando o auxílio prestado na averiguação do 
ato criminoso e na identificação de vítimas e autores. É com base 
neste enquadramento que se procura questionar o contributo do 
desenho aplicado à atividade Criminalística, descodificando as 
tipologias e os processos de representação que procuram docu-
mentar, ilustrar e comunicar a acção do crime, assim como suportar 
o reconhecimento facial de perpetradores, perante as entidades 
que promovem o exercício da justiça. 


