
FA
C

U
LD

A
D

E D
E A

R
Q

U
IT

ET
U

R
A

Patrícia Fernandes. O
 D

esenho no Ensino da Arquitetura
o caso da Faculdade de Arquitectura da U

niversidade do Porto

O
 D

esenho no Ensino da A
rquitetura: o caso da 

Faculdade de A
rquitectura da U

niversidade do 
Porto

Patrícia Fernandes

O DESENHO NO ENSINO DA ARQUITETURA:

o caso da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Patrícia Fernandes

M
 2020

M
.FA

U
P 2020

MESTRADO INTEGRADO

ARQUITETURA





O DESENHO NO ENSINO DA ARQUITETURA
O CASO DA FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Patrícia Alexandra Gonçalves Fernandes
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA

Orientada pelo Professor Doutor José Manuel Gaspar Teixeira Soares
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

2019/2020





à Avó Lhé,
o meu colo eterno



04

 Nota à edição:
A presente dissertação de mestrado foi redigida em português, segundo o 
novo acordo ortográfico.
As citações escritas segundo o antigo acordo ortográfico mantêm a sua forma 
original.
Todas as citações existentes escritas em língua estrangeira, por decisão da 
autora não foram traduzidas, de modo a manter a integridade da mensagem 
original.
No decorrer do texto, as palavras isoladas em língua estrangeira são escritas 
em itálico.
Quando se referencia o nome de um autor pela segunda vez, poderá usar-se 
apenas o seu apelido.
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ABSTRACT

 Standing out in the general panorama of higher ed-
ucational institutions connected with Architecture, the Fac-
uldade de Arquitectura da Universidade do Porto, becomes 
the case of study for this Master thesis. A remarkable institu-
tion at several levels, in which the teaching of drawing plays 
an essential part in its pedagogical strategy, an approach 
that accentuates its difference towards other higher educa-
tional establishments.
 Having as a main goal the role of drawing as an es-
sential tool to think and conceive architecture, and its rele-
vance in architectural teaching, this work focuses mainly in 
the subject of Projeto 1, where drawing seems to be funda-
mental since, unlike other schools, the students are encour-
aged not to use computers or other technological tools, in 
the first years of their academical journey.
 The following thesis is developed in three stages: 
the first one approaches the theme of architectural drawing, 
as well as all the subjects that its study implies; the second 
one, which, along with the first one, intends to introduce and 
complement the third stage, focuses on the Western Euro-
pean architect’s training, along with the pedagogical rela-
tionship between drawing and Architecture’s higher educa-
tion in Portugal; finally, it is in the third stage of this work that 
the main goals and case of study are developed, and the 
importance of implementing drawing in the training of young 
architects in this faculty is known, as well as the methods in-
troduced by its professors to encourage the use of drawing 
and how that reflects on and is learned by the students that 
experience this institution.
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 Destacando-se no panorama geral das instituições 
de ensino ligadas à Arquitetura, a Faculdade de Arquitectu-
ra da Universidade do Porto constitui objecto de investiga-
ção desta Dissertação de Mestrado Integrado apresentada 
à mesma. Uma instituição notável a diversos níveis, em que 
o ensino do desenho analógico se revela uma ferramenta 
fundamental na sua estratégia pedagógica, uma aborda-
gem que acentua a sua diferença perante outros estabele-
cimentos de ensino superior.
 Tendo como principal objetivo o papel do desenho 
como ferramenta essencial do pensamento e da concep-
ção arquitetónica, assim como a sua relevância no ensino 
da Arquitetura, este trabalho foca-se sobretudo na unidade 
curricular de Projeto 1, onde o desenho se revela funda-
mental, já que, contrariamente a outras escolas, os alunos 
não são incentivados ao uso do computador ou de outras 
ferramentas tecnológicas, nos primeiros anos do seu per-
curso académico.
 A presente dissertação desenvolve-se em três fa-
ses: a primeira foca-se no desenho de arquitetura no seu 
essencial, desmontando as diversas temáticas que o seu 
estudo levanta; a segunda, que juntamente com a primeira, 
pretende introduzir e complementar a terceira fase, concen-
tra-se na formação do arquiteto na Europa Ocidental, assim 
como a relação pedagógica do desenho e do ensino da Ar-
quitetura em Portugal, nomeadamente na escola do porto; 
por último, é na terceira fase que os objetivos principais e o 
objecto de estudo se desenvolvem, onde se percebe a im-
portância do ensino do desenho por parte desta faculdade, 
os métodos usados pelos docentes para o seu uso e como 
isso se reflete e é apreendido pelos alunos que frequentam 
esta instituição.

RESUMO
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INTRODUÇÃO

 Tendo como principal objetivo a importância da produção do desenho 
como ferramenta do pensamento arquitetónico no ensino da arquitetura, a pre-
sente Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, pretende explorar de 
que forma é que, academicamente, se ensina a criar uma agilidade mental para 
pensar arquitetura através do desenho à mão levantada.

 A experiência obtida através do programa Erasmus no Politécnico de Mi-
lão, durante o primeiro semestre do ano lectivo 2018/2019, foi fundamental para 
o surgimento da premissa proposta para este trabalho de investigação, servindo 
como motivação principal para o aprofundamento do tema escolhido. Enquan-
to que, na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, o desenho é 
considerado uma peça fundamental na aprendizagem, nesta nova realidade, o 
desenho à mão levantada revelou-se uma ferramenta secundária, terciária ou até 
mesmo inexistente no processo de concepção dos projetos propostos para os 
estudantes que frequentavam aquela instituição. 
 Na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto - e segundo a 
minha experiência como aluna desta faculdade - o desenho existia, não só como 
uma ferramenta essencial no método de concepção arquitetónica, integrando-se, 
com diferentes intensidades, em todas as fases deste processo - desde o reco-
nhecimento do local e das suas preexistências, aos primeiros esquiços de ideias 
pioneiras e embrionárias, ao desenvolvimento do projeto, desenhos de pormenor 
e esboços de um projeto mais consistente e desenvolvido - mas também como 
um instrumento ordenador e clarificador do pensamento. No entanto, no Politéc-
nico de Milão, o desenho à mão levantada não tinha este peso e relevância como 
ferramenta de trabalho, existia, na sua maioria, computadorizado, tendo como 
principal motivação a sua vertente comunicativa, de divulgação e apresentação 
de uma ideia previamente desenvolvida. Neste contexto, a relevância dos con-
teúdos era direcionada para as questões gráficas do desenho, a organização da 
folha de apresentação, a escolha do tamanho e tipo de letra, assim como a esco-
lha da paleta de cores usadas, preocupação esta que surgia a par com o primeiro 
contato com o exercício, numa fase inicial do projeto.

Introdução
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 Notei, através do contato com este método de trabalho que me era es-
tranho, que se criava um défice na materialização de ideias e no entendimento 
das várias componentes que compunham o projeto. Aquilo que se pensava, ao 
não ser transposto e experimentado com recurso ao uso do desenho assumia, 
muitas vezes, um carácter utópico, impossível, quando confrontado com a reali-
dade - quando não seria esse o seu intuito. O desenho como uma ferramenta de 
ancoragem à realidade, que nos retira do universo pouco concreto das ideias não 
materializadas, não era de facto utilizado, o que fazia com que muito daquilo que 
em mente se idealizava, quando transposto para o mundo real, não funcionasse.
 Fazendo uso da experiência retirada da frequência de uma faculdade com 
um método de trabalho tão distinto, considerou-se pertinente uma reflexão sobre 
as vantagens do método de ensino na Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto, em que o desenho à mão livre é visto como um instrumento base na 
aprendizagem de projeto, principalmente no que diz respeito ao primeiro contato 
dos alunos com a disciplina.

 Posto isto, este trabalho de investigação tem como caso de estudo a Fa-
culdade de Arquitectura da Universidade do Porto, não só pela familiaridade que 
assume por parte de quem se propõe à sua análise, mas também pela evidente 
ligação prática e pedagógica, tanto por parte de quem ensina como de quem se 
forma nesta instituição, que se destaca no panorama geral do ensino da Arquite-
tura. Este estudo, realizado no ano lectivo 2019/2020, foca-se sobretudo na uni-
dade curricular de Projeto 1, no entanto, abrange ainda conteúdos referentes às 
sucedentes desta unidade curricular nos anos seguintes, incidindo sempre sobre a 
temática do desenho como método de trabalho.
 Assim sendo, fazem parte dos objetivos principais desta dissertação per-
ceber qual o papel do desenho como ferramenta do pensamento arquitetónico no 
ensino de projeto, no primeiro ano da faculdade em estudo; entender o peso que 
este tem, tanto no primeiro contato com a aprendizagem de projeto, como nos 
anos seguintes; explicar de que maneira é que se verifica um incentivo por parte 
dos professores - da unidade curricular de Projeto ou não - para a utilização do 
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desenho e como este é recebido pelos alunos; perceber o tipo de desenho ensi-
nado aos estudantes de arquitetura, que método é usado nas diferentes unidades 
curriculares, que tipo de exercícios são propostos e como é que estes incluem o 
desenho à mão levantada, para que os alunos se possam apropriar desta ferra-
menta, fazendo dela um instrumento pessoal necessário para o entendimento do 
que os rodeia, para a materialização das suas ideias e como um fator ordenador 
do pensamento.

 Enumerados os objetivos base para a realização desta dissertação e per-
cebendo a sua premissa e motivação, torna-se necessário perceber a lógica da 
sua estruturação e quais as temáticas abordadas em cada uma das partes, bem 
como a sua pertinência e objetivos.

 A estrutura do presente trabalho inicia-se com uma primeira parte onde 
se expõe e analisa o desenho de arquitetura, que temáticas é que o seu estudo 
levanta e de que forma se relaciona com o pensamento arquitetónico e com a 
arquitetura. É ainda importante referir os diferentes tipos de desenho usados para 
pensar arquitetura, assim como a sua finalidade e as suas diferentes fases na con-
cepção arquitetónica. Fala-se ainda sobre como se pode fazer uso do desenho 
como instrumento na clarificação de ideias e de que maneira este se relaciona 
com o ensino da Arquitetura.

O valor e os significados do papel atribuído ao desenho como componente do 
projecto é equivoco e naturalmente importante. Tem sido uma referência impor-

tante na “escola do Porto” e uma das heranças das Belas Artes.
É importante ao nível da formação porque irá estruturar a prática cultural e não só 

a prática profissional.01

01 Joaquim Vieira, O desenho e o projecto são o mesmo? Outros Textos de Desenho. Porto, FAUP 
publicações, 1995, p. 21,22

Introdução
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 Seguidamente, parte-se para a análise do contexto histórico acerca da 
formação do arquiteto na Europa Ocidental. Para isso, ocorrem saltos temporais 
que se focam no uso e na importância do desenho por parte dos arquitetos ao 
longo dos tempos, assinalando os marcos mais relevantes no ensino artístico e 
da Arquitetura, desde as primeiras civilizações ao contexto atual da Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, o caso de estudo proposto. Pretende-se 
que, tanto na primeira parte do presente trabalho, onde se aborda o desenho do 
arquiteto na sua essência, como na parte seguinte, o contexto histórico relativo à 
formação do arquiteto, o discurso seja apoiado no pensamento de diferentes au-
tores, recorrendo a uma compilação de fontes bibliográficas escritas - sobretudo 
livros e publicações periódicas.
 Torna-se pertinente a inclusão e o entendimento das primeiras duas partes 
do presente trabalho, pois compreendendo o tipo de desenho usado pelo arquite-
to e como este funciona quando aliado ao pensamento arquitetónico, assim como 
analisando a formação do arquiteto e percebendo de que forma o contato com 
o desenho foi realizado ao longo dos tempos, cria-se um enquadramento para 
a terceira parte do trabalho, onde se agregam estas duas premissas e melhor se 
entende a relação entre ambas as partes no contexto contemporâneo.

No caso particular do ensino da Arquitectura, o acto de desenhar tem uma impor-
tância fundamental, pois independentemente da formação que permite, da ma-
neira de pensar particular que desencadeia tão próxima do próprio pensar arqui-
tectura, ao forçar um olhar para o exterior e sobre os outros, vai estabelecer um 
contacto autêntico com o mundo onde a arquitectura se constrói, bem como os 

habitantes desse mundo e dessa arquitectura.02

 

02 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000, p. 192
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 Os objetivos principais deste trabalho, acima já mencionados, refletem-se 
sobretudo na última fase do trabalho. Esta terceira parte é dedicada à procura do 
papel do desenho no pensamento arquitetónico no ensino de projeto no primeiro 
ano da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, qual o peso que 
este tem, tanto no primeiro contato com a aprendizagem de projeto como nos 
anos seguintes, de que maneira é que a sua utilização é incentivada por parte dos 
professores e de que forma é recebida pelos alunos. Serve este capítulo também 
para entender qual o método, a estrutura e o tipo de desenho que se ensina a 
futuros arquitetos de modo a que estes o usem para pensar arquitetura, para a 
construção de uma ideia e não apenas como uma ferramenta meramente gráfica 
e comunicativa, influenciando o seu método de trabalho e criando bases de tra-
balho para a aprendizagem nos anos que se seguem.

 Para isso, é feita uma análise da unidade curricular de Projeto 1, perce-
bendo a metodologia de ensino, os objetivos das várias fases e exercícios que 
constituem o programa e a avaliação.

 Apesar do desenho ser uma ferramenta fundamental para a realização 
da unidade curricular Projeto 1, e até mesmo para Projeto 2 - dado que os alu-
nos não são incentivados a aliar o desenho à mão levantada ao uso do desenho 
computadorizado - com a chegada do terceiro ano, e o contato com Projeto 3, 
este método altera-se. Nesse sentido, é necessário perceber o papel do desenho 
nesta nova realidade, que objetivos foram cumpridos no ensino do uso do dese-
nho nos anos anteriores, que incentivo é feito por parte dos professores para a 
sua prática e que uso é que os estudantes fazem do mesmo.
 Esta última parte, contrariamente ao que acontece nas duas partes que 
lhe antecedem, não consiste numa pesquisa apoiada em recursos bibliográficos, 
dependendo mais de uma investigação e trabalho de campo através da realiza-
ção de uma série de entrevistas a professores e inquéritos a alunos da Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto, e ainda através da experiência pessoal 
como aluna desta faculdade.

Introdução
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 Como forma de conclusão, e uma vez analisados os testemunhos recolhi-
dos nas entrevistas, assim como os dados recolhidos nos inquéritos, torna-se rele-
vante cruzá-los e perceber em que pontos é que se aproximam e como se diferem, 
de modo a tirar conclusões acerca do uso e ensino do desenho como ferramenta 
do pensamento arquitetónico na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto. Para além disso, apoiado tanto nas fontes escritas recolhidas e analisadas, 
como na informação verbal proveniente das conversas com os docentes, procura-
-se descobrir de que forma é que a ausência do uso do desenho como ferramenta 
do pensamento arquitetónico cria um défice na criação de um raciocínio e na ma-
terialização de ideias.



17

Outros instrumentos poderá usar o arquitecto; mas nenhum substituirá o desenho 
sem algum prejuízo, nem ele o que a outros cabe.03

03 Álvaro Siza Vieira, 01 Textos, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 2019, p.29

Introdução
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1.00 

1.00. Desenho de arquitetura em vários suportes
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1. O DESENHO E A ARQUITETURA

O Desenho e a Arquitetura

 A primeira parte do presente trabalho de investigação, começa por explo-
rar o desenho na sua essência e como objeto integrante do processo de procura 
e clarificação do pensamento do arquiteto. Aqui, o desenho no âmbito do pensa-
mento arquitetónico é analisado com o apoio em obras e discursos de diversos 
autores, com diferentes formações que se dedicaram, direta ou indiretamente, a 
este tema.
 Apesar de existir uma consciência acerca do debate extensivo existente 
gerado em torno da temática do desenho, associado, ou não, à prática e ao 
ensino da arquitetura, considerou-se pertinente a sua abordagem na esfera des-
ta dissertação por desconstruir e aprofundar o desenho do arquiteto e as fases 
integrantes do processo de concepção arquitetónica, reunir opiniões e pontos de 
vista de diversos autores num documento único, assim como por se considerar 
imprescindível no enquadramento e compreensão do objecto de estudo e da 
premissa da presente dissertação.
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1.01 

1.01. Desenhos de infância da autora
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 Uma definição de desenho é praticamente dispensável. A ação de segu-
rar um lápis de cor que, num gesto leve e despreocupado, preenche uma folha 
branca de linhas e manchas, com traçados aleatórios e cores que se fundem à 
medida que a folha enche, está presente desde bem cedo nas nossas memórias 
de infância. Desenhar sempre nos foi familiar, sempre fez parte da nossa vida, o 
“(...) desenho constitui, para todos nós, uma primeira linguagem. Inicialmente, 
manifesta-se através de um registo prefigurativo, em que só existem manchas e 
riscos (…). Depois a evolução conduz a uma fase claramente figurativa.”04 Muito 
antes de aprendermos a ler e a escrever, já comunicávamos através de linhas e 
manchas, já existia uma tentativa de explorar o mundo que nos rodeava, de o 
tentar representar, de o conhecer melhor - ainda que através de riscos sobrepos-
tos cuja semelhança a algo figurativo surgia apenas na nossa imaginação - riscos 
aleatórios que rapidamente se tornaram num sol amarelo pintado no canto da 
folha ou numa casa de telhado triangular.
 
Falar sobre o que é o desenho é falar sobre um objecto e uma acção tão familiares 
e tão comuns a todas as pessoas, que parece dispensar qualquer definição ou 

esclarecimento. (…)
 Desenhar não só implica um gesto controlado da mão, como envolve 
processos mentais e capacidades de abstracção tão complexos que são, em si 
mesmos, um desafio para estabelecer a aproximação ao que tenderá para uma 

definição.05

 Chega-se a uma conclusão de que a procura de uma definição de dese-
nho é prescindível, não só porque a matéria que se pretende abordar ser apenas 
uma parcela do infindável tema que o desenho constitui, mas também por esta 
demanda não procurar esclarecer o que é de facto um desenho, mas sim tentar 
entender o processo físico e mental por ele envolvido quando usado como uma 
ferramenta de trabalho. Nesta investigação, merge-se o desenho e a arquitetura, 

04 António Pedro Marques, Os desenhos do desenho nas novas perspectivas sobre ensino artístico, 
Os desenhos do desenho: novas perspectivas no ensino artístico, Porto, FPCEUP, 2001, p.162 
05 Ana Leonor Rodrigues, O que é desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p.9

O Desenho e a Arquitetura | À procura de uma definição

1.1 À PROCURA DE UMA DEFINIÇÃO
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1.02 

1.02. Folha de trabalho, UC Projeto 3. Desenho de João Vasco Rodrigues
1.03. Folha de trabalho, UC Projeto 3. Desenho de João Vasco Rodrigues

1.03 
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e falar sobre desenho, é falar sobre uma ferramenta que acompanha a história da 
arquitetura praticamente desde os seus princípios, uma ferramenta que permite 
ao arquiteto ver melhor o mundo que o rodeia, pensar com mais clareza e depu-
rar as suas ideias, para, com isso, as aprimorar de modo a que possa evoluir e 
fazer arquitetura. Só assim  “(…) será possível alcançar a via para a qualidade da 
descoberta, da invenção e da capacidade de inovar e atingir a essência, designa-
damente, em arquitetura.”06

 Sem procurar uma definição exclusiva ou criar uma denominação espe-
cífica, no decorrer deste texto, a palavra “desenho” refere-se ao desenho do ar-
quiteto, à mão livre. Fala-se sobretudo do desenho como ferramenta da concep-
ção arquitetónica, parte de um processo criativo e inventivo, do desenho como 
materialização do pensamento, “(…) na acção de fazer, ver, rever, errar, recusar, 
destruir, reconstruir, corrigir, alterar, diversificar, divergir, seleccionar, clarificar, for-
mar, conformar, deformar, reformar, prosseguir…desenhar.”07, independentemen-
te dos meios e suportes usados para tal.

06 José Manuel Soares, A contribuição do desenho na procura do essencial, Porto, FAUP, 2013, 
p.14
07 Mário Bismark, Desenhar é o desenho, Os desenhos do desenho: novas perspectivas no ensino 
artístico, Porto, FPCEUP, 2001, p.56
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1.04 

1.04. Folha de trabalho, UC Projeto 3. Desenho de Pedro Pinto Ferreira
1.05. Folha de trabalho, UC Projeto 1. Desenho de Nuno Sarmento
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 Encontra-se desta maneira delineado o desenho que se procura analisar, 
ou seja, o desenho usado pelo arquiteto para, não só materializar, como ordenar a 
mente, de forma a permitir manter uma linha contínua de pensamento, desviando-
-se ou seguindo as mais variadas ramificações que deste processo advêm. Aqui, 
o desenho age como uma ferramenta de ordenação do processo criativo, capaz 
de conduzir e canalizar as ideias que surgem na mente do arquiteto e materiali-
zá-las para algo físico e real. É através do desenho que o arquiteto procura novas 
soluções, inventa, reinventa, que inconscientemente pesquisa em memórias jul-
gadas perdidas no subconsciente e testa a viabilidade das imagens e ideias que 
lhe vão surgindo em mente a uma velocidade estonteante. “No caso do desenho 
de arquitectura, por oposição ao desenho de expressão estilística livre, o carácter 
de instrumento de representação, e assim de ferramenta do arquitecto, desenvol-
ve-se e é inventado com a própria definição do conceito de Arquitectura.”08 Para 
além de ser uma ferramenta clarificadora do pensamento, o desenho desempe-
nha ainda outra função, a procura do simples e do belo. Cabe ao desenho depu-
rar as ideias que vão surgindo, procurando aquilo que é essencial e identificando 
aquilo que é acessório de modo a o conseguir ultrapassar. Esta recusa de algo 
que é prescindível é também uma característica do uso do desenho como forma 
de compreender as ideias que vão surgindo, mesmo as que nunca chegam a sair 
da mente do arquiteto, e posteriormente a realidade. Quando existe uma inteira 
compreensão de algo, há uma captação da sua essência, eliminando tudo aquilo 
que está a mais, tudo aquilo que é acessório.
 Os desenhos do arquiteto são uma espécie de imagem que mapeia o seu 
processo criativo, quase como uma ilustração dos seus pensamentos ou o resul-
tado do que seria, caso fosse possível transpor o percurso do seu pensamento 
para uma folha em branco. “Para ‘ver’ um arquitecto a pensar é necessário olhar 
para os seus desenhos, ou, até, vê-lo a desenhar. (…) Assim, a clareza e a objecti-
vidade desse pensamento encontram a possibilidade de expressão na linguagem 
que lhe é mais próxima, o Desenho.”09

08 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000, p.121
09 Idem, ibidem, p.126

O Desenho e a Arquitetura | O desenho como ordenador do pensamento
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 Embora o discurso arquitetónico e a escrita sejam ferramentas indispensá-
veis para muitos arquitetos - ainda que, na maioria das vezes, usada mais no sen-
tido comunicativo do que propriamente uma ferramenta fundamental no processo 
criativo - pode-se afirmar que o desenho, ao transmitir uma noção de espaço e de 
proporções visualmente, assim como a relação destas características com aspec-
tos como materiais, cores, a iluminação e o contraste entre o claro e o escuro cria-
do pela sombra nas superfícies, torna-se num instrumento privilegiado no pensar 
arquitetura. Estas características não só são mais evidentes num desenho, como 
são apreendidas mais intuitivamente e rapidamente, por especialistas na área ou 
não. 
 Pensar arquitetura através do desenho é usar a mão como um intermediá-
rio para estabelecer uma ligação direta da mente para a folha, onde, simultanea-
mente, se vai pensando e desenhando, desenhando e pensando, a ponto de não 
se perceber onde começa um e acaba o outro, sem se conseguir decididamente 
perceber se foi o pensamento que antecedeu o desenho ou se o que se está a 
desenhar abriu portas para uma nova solução - “Resulta imposible saber qué apa-
rece primero, la línea en el papel, el pensamiento o la conciencia de una intención. 
En cierto sentido, la imagen parece dibujarse a sí misma a través de la mano.”10 
É um movimento de constantes trocas e mudanças de direções entre o que se 
desenha e o que se está a pensar, em que o desenho invade e influencia o que 
se pensa e, simultaneamente, a ação contrária, em que o desenho é desviado do 
rumo imprevisível do pensamento, restando a dúvida: terá o desenho influenciado 
o pensamento ou o pensamento influenciado o desenho? O Professor e Arquiteto 
Daniel Oliveira, debruça-se sobre esta relação complexa entre a mente e o dese-
nho na sua Tese de Doutoramento11, como se de um movimento de vaivém se 
tratasse. A meu ver, é exatamente isso de que se trata - um movimento oscilante, 
pendular, que se desloca do desenho para o pensamento e do pensamento para o 
desenho, sem permanecer nele por muito tempo, sem se conseguir precisar a sua 
origem. “Trata-se de um processo aparentemente simples mas, paradoxalmente, 

10 Juhani Pallasmaa, La mano que piensa: sabiduría existencial y corporal en la arquitectura, Barce-
lona, Gustavo Gili, 2012, p.101
11 Daniel Oliveira, Obra e andaimo, Porto, FAUP, 2014
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muito complexo, com dinâmica pendular, de vaivém (…). Desenha-se, portanto, 
aquilo que se pensa pensar, enquanto se vê e se pensa o que se desenha e 
pensa-se no que se vai vendo desenhado, enquanto se desenha aquilo em que 
se vai pensando.”12 As duas partes do processo, desenhar e pensar, são de tal 
maneira necessárias para o processo de trabalho do arquiteto que se tornam in-
dissociáveis - “(…) desenhar e pensar, para os arquitectos. São geralmente uma 
e a mesma coisa.”13 
 Este movimento de vaivém e a necessidade de usar o desenho como um 
método de clarificação das ideias e do pensamento, é frequentemente associado 
ao processo de trabalho do arquiteto, sendo para muitos uma ferramenta indis-
pensável na concepção arquitetónica e impossível de desassociar do percurso 
de muitos autores, como é o caso do Arquiteto Álvaro Siza Vieira que o enten-
de como uma “(…) forma de aprender, compreender, comunicar, transformar: de 
projecto”14 que embora seja apenas um dos vários instrumentos de trabalho ao 
dispor do arquiteto - como maquetes, desenhos rigorosos, modelações tridimen-
sionais digitais - “(…) nenhum substituirá o desenho sem algum prejuízo, nem ele 
o que a outros cabe.”15

 Serve então o desenho do arquiteto como uma ferramenta de auxilio à 
clarificação do pensamento, inicialmente indefinido e nebuloso, agindo como pro-
cesso e não como uma solução final e definitiva, processo esse que, após colocar 
em aberto todas as possibilidades encontradas pelo autor, culminará em futuras 
obras. É exatamente este carácter processual que distingue estes desenhos de
objetos com uma finalidade estética,16 pois são desenhos que acompanham o 
pensamento e criam um fio condutor à medida que se acrescenta informação, se-
guindo novas ideias, ignorando outras, avançando, mas também recuando quan-

12 Idem, ibidem, p.173
13 Idem, ibidem, p. 22-24
14 Álvaro Siza Vieira, 01 Textos, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 2019, p.29
15 Idem, ibidem
16 “Não existe então, sequer, a necessidade de defini-los como objectos estéticos; importa apenas 
entender o seu lugar no processo imaginativo de ordenação do caos para o mundo da criação.” in 
Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 2000, 
p.199

O Desenho e a Arquitetura | O desenho como ordenador do pensamento
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do assim é necessário. Este percurso do pensamento, que se pode ver através 
dos desenhos do arquiteto, mostra como os próprios desenhos são o pensamen-
to. “Assim o desenho institui-se como um espaço privilegiado de investigação, 
no desemaranhar dos fios do pensamento, em que desenhar é como clarificar os 
passos, percursos e estratégias da nossa consciência, trazendo-os à superfície do 
suporte.”17

 Com o rápido avanço das novas tecnologias, cada vez mais existe uma 
maior diversidade de ferramentas de desenho digital capazes e suficientes para a 
realização de projetos de arquitetura, dispensando o desenho à mão levantada. “O 
desenho é, porém, o mais barato, mais simples, mais genuíno de ascender ou de 
dar saída à elaboração de poéticas, de sínteses criativas e inovadoras. Isto, porque 
é o resultado direto do corpo humano e não requer especiais aparatos técnicos, 
dependências funcionais ou não está sujeito ao “ruído tecnológico”, tal como a 
poesia.”18 A facilidade que existe no gesto de pegar num lápis ou numa caneta e 
desenhar jamais poderá ser substituída por qualquer outra alternativa digital sem 
que algo se perca. Digitalmente, não existe esta relação entre o pensamento e o 
desenho, com a mão como mediadora entre os dois. Pelo contrário, a mão deixa 
de segurar o lápis para pousar num outro objecto, o rato, que elimina por completo 
a liberdade, intuição e fluidez do gesto inerente ao desenhar à mão livre, tornando 
o desenho à mão levantada ideal do ponto de vista metodológico. Além disso, a 
ação de desenhar, apesar de ser bastante complexa a nível do foro mental e psi-
cológico, ganha simplicidade quando se pensa nas mais variadas formas da sua 
existência. Há uma grande facilidade no surgimento de um desenho, proveniente 
da quantidade de meios riscadores e suportes usados para auxiliar essa ação, 
quer criados especificamente para essa finalidade - como um lápis, uma caneta, 
um marcador, um pedaço de carvão e folhas dos mais variados tamanhos, cores, 
gramagens e texturas - ou até mesmo meios riscadores e suportes improvisados 
como um guardanapo, café usado como tinta, um pedaço de tijolo que risca o 
chão de uma obra ou até mesmo o ato de usar um pedaço de madeira fino que 

17 Mário Bismark, Op. cit, p.55,56
18 Joaquim Vieira, O desenho e o projecto são o mesmo? Outros Textos de Desenho, Porto, FAUP, 
1995, p.95
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cria linhas côncavas na areia. “Pela sua simplicidade de meios (…), o desenho 
possibilita uma imediatricidade e uma proximidade entre o fluir do pensar e o re-
gisto gráfico, interpondo entre estes o mínimo de entraves e de percas.”19 
 Uma outra particularidade que diferencia o desenho à mão levantada do 
desenho computadorizado, é o facto de ser uma ação que traz consigo vestígios 
da presença humana, imperfeito e incerto, muito semelhante ao que acontece 
na natureza. Elementos como a textura desaparecem, assim como o efeito das 
diferentes pressões exercidas sobre o meio riscador e refletidas na folha, e que 
acompanham a certeza e a indecisão do que se desenha, são substituídas por 
linhas perfeitamente rectas e uniformes retirando aquilo que o gesto de desenhar 
à mão livre tem de tão natural.
 Pela capacidade que a mão tem de agir como intermediário entre o pen-
samento do arquiteto e o desenho, mais solta ou mais controlada, pela comple-
xidade da relação entre os dois, pela facilidade presente na ação de desenhar 
cria espaço para a intuição, pela rapidez de movimentos capaz de acompanhar 
as ideias que vão surgindo a diferentes velocidades, e ainda por permitir que haja 
uma atitude que privilegia a tentativa e erro, o avançar e o recuar, classificam 
o uso do desenho como uma ferramenta fundamental para pensar arquitetura. 
“Cumpre ao desenho, ao produzir imagens que remetem para ideias ou imagens 
que precedem de imagens, afirmar um projecto, qualificar uma concepção, definir 
uma poética. O desenho é, assim, uma disciplina estrutural e instrumental para a 
projectação.”20

19 Mário Bismark, Op. cit., p.56
20 Joaquim Vieira,  Op. cit., p. 96

O Desenho e a Arquitetura | O desenho como ordenador do pensamento
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1.07 

1.06. Estudos para o reconhecimento do espaço. Milão, Itália. Desenho da autora
1.07. Vista dos Jardins do Palácio de Cristal, UC Desenho 1. Desenho da autora
1.08. Vista dos Jardins do Palácio de Cristal, UC Desenho 1. Desenho da autora
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 Para além do desenho ser usado pelo arquiteto como uma ferramenta de 
pesquisa e ordenação do pensamento, é óbvia a ligação entre o pensar melhor e 
ver melhor.
 Para se ver melhor não basta observar um objecto ou um espaço com 
alguma atenção, o ato de desenhar ensina o arquiteto a realmente ver o que o 
rodeia, assim como perceber que o olhar consegue ser um ato superficial pelo 
seu carácter de automatização. Cabe ao desenho desenvolver a capacidade de 
observação e compreensão da realidade, ao ponto de se perceber que existe 
uma clara diferença entre ver um espaço desenhando-o ou apenas observando-
-o. ““Ver” é o desígnio maior do desenho como representação. Significa isso que 
o cotejo entre a imagem real e a imagem desenhada é a chave de uma percepção 
privilegiada. Só “vê” quem desenha.”21 
 O arquiteto utiliza o desenho, não só para pensar melhor mas também 
para conhecer o que o envolve, muitas vezes apercebendo-se que apesar de 
julgar conhecer o objeto ou o espaço a desenhar, na realidade só o compreendeu 
depois de o ter visto através do desenho.22 A apreensão e o conhecimento da 
realidade depende da diferença que existe entre ver um espaço ou obra sem os 
ter desenhado e desenhando-os, o que significa que, sem o desenho, permane-
cerão anónimos e superficiais num todo circundante. No entanto, com o desenho 
o olhar torna-se seletivo e o que se desenha revela-se, marca a sua presença, 
destacando-se, dando-se a conhecer, adquirindo a sua própria identidade.

21 Idem, ibidem, p.90
22 “Mas, se entendermos convictamente que só desenhando se compreende melhor a realidade, 
não hesitaremos muito em concordar que é frequente acontecer que só depois de a desenhar é que 
percebemos que a não tínhamos bem compreendido.” José Manuel Soares, Op. cit., p. 73

1.3 DESENHAR PARA VER MELHOR
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1.09. Esboço do projeto no terreno, UC Projeto 2. Desenho de Liliano Ferreira
1.10. Vistas do exterior do projeto, UC Projeto 2. Desenho de Liliano Ferreira
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 O carácter metodológico do desenho de arquitetura e o seu uso como 
uma ferramenta de auxílio à ordenação do pensamento, integram-no como parte 
do processo de concepção arquitetónica, estando presente no surgimento da 
primeira ideia, o ponto de partida para o seu desenvolvimento e, na maioria das 
vezes, envolvido até à sua materialização. O propósito implícito no desenho do 
arquiteto é, geralmente, a concretização da pesquisa e do tratamento das ideias 
obtidas, a construção de uma obra. Como tal, percebendo que aqui o desenho 
se afirma como uma peça no processo que leva à materialização de um projeto, 
facilmente se compreende como se afasta da definição de uma obra artística ou 
de um objecto estético.  Ao usar estes desenhos com a finalidade de os tornar 
arquitetura ou até mesmo discurso arquitetónico, percebe-se o intuito de não 
“(…)se constituírem em objecto artísticos, embora, por razões diversas, possam 
vir a adquirir esse estatuto. Frequentemente são mais um método de trabalho 
ou aprendizagem artística do que expressão.”23 A finalidade com que o arquiteto 
usa o desenho, o seu estatuto como peça de colaboração no seu processo de 
trabalho, é fator de distinção, diferenciando este tipo de desenho de uma obra 
artística24, pois existe como parte de um processo, como uma ferramenta de 
trabalho e não como um fim em si mesmo. “Poderíamos entendê-lo [o desenho 
do arquiteto], contrapondo que não é uma actividade artística e que não produz 
objectos estéticos, e defini-lo como uma linguagem que codifica em elementos 
gráficos o conceber do projecto arquitectónico.”25

 Nas duas obras analisadas de Ana Leonor Rodrigues26, a finalidade do 
desenho de arquitetura, é vista como sendo exterior à obra final, apesar de estar 
diretamente relacionada com a razão da sua existência, “(…) quer porque nunca 
está presente de uma maneira manifesta na obra final, quer porque a relação que 

23 Ana Leonor Rodrigues, O que é desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p. 48
24 “O desenho do arquitecto existe mais próximo de uma actividade oficinal do que de uma activi-
dade artística;” idem, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 2000, 
p. 195
25 Idem, ibidem, p. 196
26 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000
Ana Leonor Rodrigues, O que é desenho, Lisboa, Quimera, 2003

1.4 O DESENHO COMO DEVIR ARQUITETURA
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estabelece tende a ser sobretudo conceptual.”,27 ou seja, participa no processo 
como método de trabalho, está na origem da sua existência, mas não participa na 
sua forma final. São desenhos que ajudam o arquiteto a clarificar e a definir uma 
linha de pensamento a seguir, em que a “sua finalidade tem os contornos impre-
cisos do desejo de ser outro.”,28 de ser arquitetura. A autora refere-se à existência 
destes desenhos como devir arquitetura, já que são desenhos que não contêm a 
obra final para a qual foram produzidos, agem como um processo, como promes-
sa de ser outro mas que, no entanto, se tornam uma parte crucial na sua concre-
tização. “Quer isto dizer que o desenho se coloca entre o autor, a concepção e a 
realização concreta que se corporiza noutros materiais e espaços que não são os 
do desenho. O desenho não é assim, um fim em si mesmo.”29

 No discurso do pensar arquitetura através do desenho, há uma constan-
te mutação da ideia inicial, em que a ideia se vai desenrolando através de uma 
sucessão de escolhas por parte do autor entre as várias ramificações que vão 
surgindo - ideias originárias do pensamento inicial que mudam o rumo da linha de 
pensamento. Estas ramificações, variantes que surgem no processo que leva à 
obra final, abrem caminhos para novas soluções ao projeto, no entanto, no enca-
deamento da ação, algumas são deixadas de lado em prol de uma outra solução 
paralela.
 As variantes aqui mencionadas, constituem alternativas de projeto que, 
caso tivessem sido escolhidas como uma opção válida, influenciariam o conceito 
final, que se revelaria diferente consoante a opção escolhida. Quer isto dizer que, 
cada uma destas ramificações, cada desenho que foi deixado para trás pelo arqui-
teto, por este ter optado por uma solução diferente, são alternativas, projetos pa-
ralelos, que mostram aquilo que o projeto poderia ter sido, naquilo que se poderia 
ter tornado mas que não se concretizou, por uma questão de escolha. Estes de-
senhos, que constituem variantes do projeto, são por vezes deixadas para trás em 
benefício de uma outra solução, mais eficiente e funcional, por simplesmente existir 

27 Idem, O que é desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p.50
28 Idem, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 2000, p.194
29 Joaquim Vieira, Op. cit., p. 95
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uma dificuldade na sua execução que a atual tecnologia não possa acompanhar 
ou até, por exemplo, por uma questão orçamental. “São todos os casos de pro-
jectos não construídos ou de utopias apenas possíveis, por razões variadas, na 
sugestão albertiana da profundidade do papel.”30 Fala-se de projetos alternativos, 
que mesmo não participando na obra final, fizeram parte da criação de um con-
ceito, ainda que como caminho a não seguir, tomando forma, existindo, apenas 
nesses desenhos, e que podem mais tarde ser retomados e desenvolvidos como 
solução para outros projetos.

30 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000, p.195

O Desenho e a Arquitetura | O desenho como devir arquitetura
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1.11. Folha de trabalho, UC Projeto 3. Desenho de João Vasco Rodrigues
1.12. Esquiços de trabalho, UC Projeto 3. Desenho de Liliano Ferreira
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 O processo de ordenação do pensamento para a concepção arquitetóni-
ca passa, numa fase inicial, antes da introdução do desenho digital, pelo uso do 
desenho analógico, através de tipos de desenhos específicos, como o esquiço e 
o esboço, desenhos com características distintas e usados com diferentes finali-
dades.
 A rapidez de execução, assim como a fluidez do movimento do lápis e 
da caneta que acompanha a mente, torna o esquiço uma espécie de ligação 
direta entre o pensamento e a execução31. O esquiço é um desenho de carácter 
gestual, bastante intuitivo, rápido o suficiente não só para os desenhos íntimos 
do autor, que acompanham o desenrolar das suas ideias, mas também como 
uma rápida ferramenta ideal para explicar uma ideia, quer a colegas, na obra ou 
até mesmo em mesmo em conversa com o cliente. Num dos seus textos, Álvaro 
Siza refere-se a este tipo de desenho como precioso no seu método de trabalho 
- praticamente um vício - no sentido em que se revela “(…) rápido e permite tudo 
registar, de forma sintética ou analítica, tornando mais fácil a comunicação entre 
os vários intervenientes do projecto, e a sua coordenação.”32

 Este é um tipo de desenho que permite ao arquiteto desbloquear o pen-
samento para que haja um contínuo encadeamento de ideias que vão surgindo 
no papel e que possibilitam o aparecimento de novas ideias, provenientes dessas. 
Para além disso, o facto de ser um tipo de desenho executado com alguma rapi-
dez, o esquiço permite que haja uma menor perda informação na passagem da 
mente para o desenho.
 Apesar de ser usado em todas as fases do projeto - desde o reconheci-
mento do terreno ao desenho de um pormenor -, ainda que mais superficialmente 
quando comparado com um esboço, o esquiço surge desde logo, como um 
ponto de partida na fase de concepção, uma primeira abordagem à ideia inicial. 
Estes primeiros esquiços são desenhos que se revelam simples, já que se inserem 

31 “Lembremo-nos por exemplo que, nas antigas categorias do desenho do Renascimento, o es-
quisso era também apelidade de pensiero, exactamente pela sua proximidade com a ideia.” in Mário 
Bismark, Op. cit., p.56
32 Álvaro Siza, A construção de um projecto, Os desenhos do desenho: novas perspectivas no 
ensino artístico, Porto, FPCEUP, 2000, p.139

1.5 TIPOS DE DESENHO
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1.13 

1.13. Esboço, UC Projeto 3. Desenho de Nuno Sarmento
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numa fase primária do processo de concepção, não são densos nem pormeno-
rizados, mas são simultaneamente complexos na medida em que, não só iniciam 
o tipo de caminho levado pela ideia inicial mas também por compreenderem a 
corporização do produto final. Para além disso, o esquiço mais simples pode, ser 
em simultâneo o princípio e o fim de uma complexa ideia e da sua materialização. 
Isto porque, aquilo que no início existia apenas como uma ideia, um caminho a 
seguir, acaba por subsistir apesar do peso do real, já que o conceito do esquiço 
inicial acaba por persistir na obra construída.
 Uma outra propriedade inerente a este tipo de desenho, é a sua capaci-
dade seletiva, pois permite que o arquiteto faça uma espécie de pré-seleção de 
ideias que serão, no futuro, aprofundadas através de esboços, desenhos rigoro-
sos ou até mesmo maquetes e modelos tridimensionais digitais.

 Quando começa a haver um desenvolvimento das ideias iniciais, quando 
começam a estar mais enraizadas na realidade, surgem alguns desenhos mais 
demorados, com um nível de detalhe diferente quando comparado com o esqui-
ço, mais aprofundados, num exercício muito mais ponderado. O esboço surge 
assim como uma confirmação do que foi idealizado através do esquiço, menos 
abstrato, como um confronto das soluções com a realidade, onde se comparam 
e concretizam as ideias pré-selecionadas nos desenhos anteriores.
 Uma das características em comum dos desenhos à mão levantada, 
como o esboço ou o esquiço, é a consideração que têm em relação à escala. É 
verdade que, depois de um convívio diário e prolongado com desenhos a uma 
escala específica, cria-se uma certa familiarização de certas medidas, como es-
pessuras de paredes, largura de portas ou dimensões de mobiliário, e até mesmo 
uma noção de reconhecimento métrico a diferentes escalas, permitindo ao arqui-
teto desenhar aproximadamente a uma certa escala, sem auxílio de ferramentas 
com essa finalidade. Essa valência está muitas vezes presente quando se faz um 
esboço que, apesar de não estar sujeito a nenhum tipo de rigor métrico como 
acontece com o esquiço, o pode fazer, obedecendo, todo ou em parte, a uma 
escala específica, consoante a aptidão do autor. Apesar de, num esboço, o ar-
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1.14. Desenho de trabalho sobre impressão, UC Projeto 3. Desenho de Pedro Pinto Ferreira
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quiteto poder desenhar a uma escala exata, mais do que num esquiço, diferen-
cia-se de um desenho totalmente rigoroso, feito com instrumentos de desenho 
específicos, na medida em que se distancia de um desenho de apresentação, de 
comunicação do projeto, onde nada fica em aberto, onde nada se decide.
 Durante o processo de concepção arquitetónica, é natural que exista um 
movimento de avanços e recuos, uma ‘dança’ onde o arquiteto se apropria, ora 
do esquiço, ora do esboço, para o encaminhar de ideias, testando assim novas 
soluções. Há um constante movimento de retorno entre estes dois tipos de de-
senho, como voltar ao esquiço para comprovar uma ideia presente no esboço, 
retornar ao esboço, explorar uma solução alternativa usando um esquiço rápido 
que, por sua vez, será confirmada no esboço se assim o autor desejar - um mo-
vimento que é repetido mesmo depois da entrada no desenho rigoroso até ao 
desenho final do projeto. O desenho rigoroso permite um confronto com a reali-
dade que o desenho à mão levantada poderá abstratizar, é um tipo de desenho 
que é usado durante o processo de concepção como uma espécie de confirma-
ção dos desenhos feitos à mão. No entanto, ainda que faça parte do percurso, 
é o desenho privilegiado na fase final do processo de concepção, como objecto 
de comunicação do projeto. Quando usado nesta fase, é um desenho fechado, 
que não está sujeito a alterações, é um desenho de apresentação da ideia, de 
carácter funcional, com um propósito específico que não o pensar arquitetura, 
mas sim transmitir a ideia que foi construída através do desenho à mão levantada, 
uma espécie de sobreposição de todos os desenhos produzidos com o intuito de 
procurar uma solução final. São desenhos onde o vestígio da presença humana e 
do gesto da mão são eliminados e substituídos pelo rigor da geometria, naquele 
que é o passo antecessor da materialização do projeto, a obra construída.

 Independentemente dos inúmeros suportes que o arquiteto possa usar, 
o uso do papel semitransparente é uma das principais vantagens quando se tra-
balha manualmente. Pela sua transparência, este tipo de papel permite uma so-
breposição de desenhos que possibilita ao arquiteto trabalhar com diferentes so-
luções dentro do mesmo projeto, tendo um desenho específico como base sobre 
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1.15 

1.15. Folhas e desenhos de processo em papel vegetal. Desenhos da autora
1.16. Esquiços no diário de bordo, UC Laboratorio di Progettazione Architettonica. Desenho da autora

1.16 
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a qual testa novas soluções, sem que haja a necessidade de refazer o desenho, 
fazendo uso das partes que estão mais próximas de serem as definitivas e expe-
rimentando novas possibilidades. Por outro lado, permite também trabalhar com 
os diferentes pisos, em planta, percebendo como os diferentes níveis interagem e 
se sobrepõem, assim como uma sobreposição de cortes, alçados e plantas man-
tendo “(…) uma espécie de visão transparente e de dentro para fora, ao longo de 
todo o trabalho.”33

 Embora exista também uma facilidade em reproduzir esta transparência 
no uso do desenho digital, através da criação de diferentes layers, sobrepor di-
ferentes formas, plantas, cortes e alçados, esboços sobre esquiços, esquiços 
sobre esboços, ou até mesmo sobre desenhos rigorosos, é algo que vai para 
além da bidimensionalidade do desenho, que “(…) possibilita trabalhar em “quase 
três dimensões”, sobre o plano, que se mantém plano.”34 Além disso, o uso deste 
tipo de papel é também uma forma de ajudar a escalar um desenho, pois há uma 
certa familiarização e adaptação à escala quando se desenha sobre algo a uma 
escala específica.

 Apesar de existirem vários tipos de desenho dos quais o arquiteto se 
apropria durante o processo de concepção, com características e propósitos di-
ferentes, durante este processo não existe uma rigidez que limite ou ordenação 
do seu uso até à obra final. Aquilo que pode inicialmente começar como um 
esquiço, rapidamente pode acabar num esboço, dependendo da disposição e 
da procura do arquiteto, assim como podem existir desenhos cuja classificação 
num tipo seja dúbia ou imprecisa, no sentido em que se apresentem como uma 
mistura de tipos de desenho diferentes. Como são desenhos que não obedecem 
a nenhum tipo de restrição, a progressão de cada desenho depende da disposi-
ção mental do arquiteto e do que este procura conseguir, e vai, por isso, varian-
do. Ainda assim, o mesmo desenho pode passar por diferentes fases, uma fase 
mais simples e superficial, com um traço mais leve - numa tentativa de criar uma 

33 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000, p.31
34 Idem, ibidem
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1.17. Desenho de trabalho sobre impressão, UC Projeto 3. Desenho de Pedro Pinto Ferreira

1.17 
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base para apoiar traços mais precisos-, que vai sendo aperfeiçoada e densifica-
da através de uma sucessão de linhas sobrepostas que lhe vão acrescentando 
informação. Até podia ser intenção do arquiteto, ao começar o desenho, fazer 
um simples esquiço, mas aquilo que se entendia como simples e direto, acaba 
por se densificar e ficando mais próximo do esboço. É um processo incerto, com 
diferentes abordagens, desenhos híbridos, diferentes níveis de intensidade e den-
sidade de informação que abrem caminho no pensar arquitetura.
 Para além disso, a facilidade do uso do desenho permite também que, 
numa mesma folha, exista uma simultaneidade de tipos de desenho, a diferentes 
escalas e com diferentes métodos de representação. A folha do arquiteto pode, 
paralelamente albergar esquiços iniciais, desenhos de implantação, desenhos 
conceptuais de abordagem ao projeto, plantas, desenhos tridimensionais, pers-
pectivas interior e exteriores, cortes e alçados. Estes desenhos, quando usados 
pelo arquiteto em simultâneo no seu processo de trabalho, são a maneira mais 
eficaz para realmente compreender o projeto na qual se encontra a trabalhar. Este 
método permite diminuir a abstração que o desenho pode ter da realidade, pois é 
muito mais fácil para o arquiteto cair na ideia de que um projeto é um conjunto de 
plantas, mas ao trabalhar, desde logo, simultaneamente com os vários métodos 
de representação, cria-se uma ideia mais clara de que se trata de um edifício, 
uma obra tridimensional. Para além de que, ao trabalhar com vários métodos de 
representação em paralelo, estes informam-se e alteram-se entre si, enriquecem-
-se, testando-se. Estas folhas são, muitas vezes, desenhos digitais impressos, 
alterados através de desenhos à mão levantada, pois mesmo quando o projeto 
é testado através do uso do computador, não se encontra na sua fase final e o 
desenho à mão levantada não é posto de lado, poderá ainda haver a necessidade 
de desenhar sobre o desenho digital impresso. 
 O conhecimento do projeto através do desenho, não pretende ignorar a 
complementaridade dada por outras ferramentas de trabalho como, por exem-
plo, a construção de maquetas a diferentes escalas ou a modelação tridimensio-
nal digital. Pelo contrário, quando usadas em paralelo são objecto de reflexão, 
acrescentando e relacionando informação entre as várias ferramentas e métodos 
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representativos. Para um aprofundado conhecimento do projeto em curso, o de-
senho, através de diferentes tipos e métodos de representação, é um instrumento 
privilegiado, que deve ser aliado a outros instrumentos que o complementem, col-
matando eventuais falhas que possam existir. “Nenhum substitui o outro; cada um 
potencia a capacidade criativa.”35

 A metodologia utilizada pelo arquiteto para ordenar o pensamento não 
obedece a nenhuma norma específica, não se rege por uma regra preestabelecida 
que determine quer os tipos de desenho e métodos de representação usados, 
quer a sua ordem no processo de produção arquitetónica. O mesmo acontece 
com o tema do desenho que o arquiteto adota durante este processo inventivo 
que, pela capacidade que tem em acompanhar o pensamento, tornando-o físico 
no papel, confere-lhe, consequentemente, um carácter espontâneo, livre e natural. 
Por isso mesmo, por ser um processo descomprometido, pessoal e livre de restri-
ções, é normal existirem desenhos que não estejam diretamente ligados ao tema 
de projeto que está a ser tratado ou à procura de novas soluções. Assim sendo, 
encontram-se muitas vezes, nas folhas do arquiteto, desenhos dos mais variados 
temas, como figura humana, natureza morta, desenhos de objetos ou cenários 
próximos do autor e daquilo que o rodeia, ou até mesmo desenhos imaginativos 
de “(…) memórias visuais ou divagações da mão ou da mente sobre coisas que 
se inventam e não existem”.36 Desenhos esses que, apesar de não contribuírem 
diretamente na produção arquitetónica, são desenhos que fazem parte do seu 
decurso, na medida em que ajudam o arquiteto a desbloquear o pensamento, ul-
trapassando possíveis entraves e a retomar o desenho com uma nova perspetiva.
 A liberdade e a espontaneidade associada a este tipo de desenhos, afas-
tam o carácter meramente representativo ou de comunicação do projeto em cur-
so, são desenhos que existem do autor para o autor, no íntimo do processo de 
pensamento arquitetónico, existem como o próprio pensar, desenhos que organi-
zam e clarificam a mente e que não são, por isso mesmo, para serem vistos por 

35 Álvaro Siza, A construção de um projecto, Os desenhos do desenho: novas perspectivas no ensi-
no artístico, Porto, FPCEUP, 2000, p. 139
36 Ana Leonor Rodrigues, O que é desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p.51
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outro que não o autor - “Um desenho pode ainda existir para os outros verem, ou 
para os outros não verem”37 e, no caso dos desenhos que integram o caminho 
na procura do solução que mais se adeque ao problema encontrado, “desenhos 
que quem os faz não vê, e, como tal, desenhos que ninguém deveria ver.”38

37 Idem, ibidem, p.51
38 Idem, ibidem, p. 94
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1.18. Vistas exteriores, UC Projeto 2. Desenho de Liliano Ferreira
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 Tomando a relação do desenho do arquiteto com o pensamento arquite-
tónico como evidente, levanta-se a questão: pensará o arquiteto melhor quanto 
melhor souber desenhar? Talvez a ligação existente entre estas duas variantes 
não se limite a um elo unilateral. Existe de facto uma interdependência, no sentido 
em que o arquiteto “(…) desenha cada vez melhor porque melhor sabe pensar, 
mas também que, pensa cada vez melhor porque melhor sabe desenhar”.39 É evi-
dente que esta afirmação é mais complexa do que isto, havendo outros factores 
que poderão influenciar este raciocínio, como a aptidão e a prática do arquiteto 
no que toca à questão do desenho, mas aí poderá inserir-se ainda outro fator: o 
que é desenhar melhor? O que é um bom desenho?
 Neste caso, considerar-se-ia um bom desenho aquele que contribuísse 
para o encadeamento de ideias, integrando elementos essenciais à sua com-
preensão, exprimindo o desejo de ser outro, um desejo de procura que vai para 
além da representação gráfica. Aqui, poderá considerar-se a facilidade de repre-
sentação inata uma vantagem, na medida em que ajuda a simplificar e a clarificar 
o desenho no que diz respeito a problemas de proporções e agilidade na repre-
sentação gráfica, facilitando o processo de concepção mas, simultaneamente, 
uma desvantagem, já que facilmente se poderá tornar num mero exercício de 
representação, um desenho ilustrativo, estático na sua condição inventiva, per-
dendo assim a qualidade de instrumento heurístico, de pesquisa e ordenação do 
pensamento, passando a identificar-se mais como um objeto estético ou artístico, 
cujo fim reside em si mesmo.
 Existe, de facto, um certo estigma em relação à aprendizagem do dese-
nho, considerada por muitos como uma atividade destinada aqueles que, intuiti-
vamente, tenham em si a capacidade de desenhar como uma habilidade pessoal, 
natural e própria. No entanto, desenhar “(…) deve realmente ser entendido como 
um meio imprescindível de comunicação e pensamento humano, ao alcance de 
todos, (…) não exigindo, nem mais nem menos, quaisquer dotes de talento es-
pecífico.”40 Na verdade, encontra-se acessível a qualquer pessoa que, com de-

39 José Manuel Soares, Op. cit., p. 62,63
40 José Emídio, Os desenhos do desenho, Os desenhos do desenho: novas perspectivas no ensino 
artístico, Porto, FPCEUP, 2001, p.62

1.6 O DESENHO NO ENSINO DA ARQUITETURA
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dicação, trabalho e disciplina, esteja disposta a fazer dele um método essencial à 
concepção arquitetónica - “(…) Távora explica aos seus alunos que desenhar é tão 
natural como respirar e que o ofício de fazer arquitectura, como qualquer ofício, 
não é apanágio de alguns iluminados.”41

 Aprender a desenhar é desenvolver um método que vai muito para além 
do aperfeiçoamento técnico ou da aproximação a uma vertente estética ou artísti-
ca. Esta aprendizagem implica o desenvolvimento de uma série de competências 
que, quando usadas numa perspetiva inventiva, agilizam e enriquecem o processo 
de concepção, como o aperfeiçoamento da capacidade de observação, assim 
como a capacidade de desconstruir e segmentar a geometria contida nos espaços 
e objetos, explorando os seus detalhes e alinhamentos para, no fim, os conhecer 
efetivamente.
 “O desenvolvimento de uma organização mental capaz de resolver pro-
blemas de composição, a intuição das proporções ou a destreza do gesto, são 
aspectos que fazem parte da aprendizagem”42 e que se revelam úteis quando o 
arquiteto usa o desenho no processo de concepção arquitetónica.

 O facto do desenho contribuir para uma apreensão da capacidade de re-
solução de problemas de composição que facilitam a organização mental e o en-
cadeamento do pensamentos, torna a sua aprendizagem importante e vantajosa 
quando se relaciona com o ensino da arquitetura.
 O ensino do desenho e o ensino da arquitetura constituem temas de dis-
cussão considerados relevantes e abordados por diversos autores. 
 Num dos seus textos, o Professor e Arquiteto Domingos Tavares expõe 
algumas considerações sobre a importância do ensino do desenho ligado ao en-
sino da arquitetura. A seu ver, se os estudantes de arquitetura “(…) dominassem 
minimamente a prática do desenho enquanto instrumento individual da represen-

41 Alexandre Alves Costa. In Fernando Távora, Teoria geral da organização do espaço: arquitectura e 
urbanismo: a lição das constantes, Porto, Faup Publicações, 1993, p.IX
42 Ana Leonor Rodrigues, O que é desenho, Lisboa, Quimera, 2003, p. 84
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tação gráfica do visível”43 previamente à sua entrada na faculdade, provenientes 
da sua passagem pelo ensino básico e secundário, a aprendizagem do desenho 
a nível universitário não era tão relevante, no entanto, o ensino do desenho que o 
aluno experiencia antes da sua entrada na faculdade, “(…) não explora de modo 
sequencial e sistemático os aspectos de uma explicitarão desta linguagem e os 
jovens, em geral, não desenvolvem essas capacidades nas primeiras idades e 
nos diferentes níveis da sua formação.”44

 É necessário que o ensino do desenho incentive o jovem arquiteto a fazer 
uso do mesmo com o intuito de o ajudar a pensar e como um instrumento do mé-
todo de conceber arquitetura e não no sentido de “(…) reproduzir expressividade 
próprias do desenho como arte em si mesma.”45

 Segundo Joaquim Vieira, o papel do desenho como componente do pro-
jeto consiste num tema de elevada relevância “(…) ao nível da formação porque 
irá estruturar a prática cultural e não só a prática profissional.” 46

 Como um dos regentes da unidade curricular de Projeto 1, na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto, o Arquiteto José Manuel Soares parti-
cipa na criação de uma ligação entre o desenho e a arquitetura na formação de 
futuros arquitetos, inclusive fazendo desta temática um dos focos da sua acção 
enquanto docente e arquiteto. A seu ver, “só se começa a desenhar se for real-
mente clara a sua necessidade como instrumento insubstituível.”47 Nesse sentido, 
é importante para um aluno de arquitetura desenhar de forma livre e desforma-
tada, tendo em conta que existe uma regressão da aprendizagem com o cresci-
mento, no sentido em que, o ensino, ao desenvolver uma capacidade de método 
e técnica, limita a visão e criatividade ao proporcionar uma série de noções gerais 
base e caminhos a seguir. “Voltar a ganhar a liberdade de desenhar (…) sem ma-
neiras preconcebidas, é o trabalho porventura mais importante a conseguir, (…) 

43 Domingos Tavares, O lugar do desenho no ensino da arquitectura, Os desenhos do desenho: 
novas perspectivas no ensino artístico, Porto, FPCEUP, 2001, p.125
44 Idem, ibidem, p.125
45 Idem, ibidem, p.131
46 Joaquim Vieira, Op. cit., p.21,22
47 José Manuel Soares,  Op. cit., p.64
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1.01. Esquiços, UC Projeto 3. Desenho de Liliano Ferreira
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na prática da experimentação real.”48

 Para o autor, o objetivo fundamental do ato de concepção de arquitetura 
é ser capaz de criar automatismos que libertam e potenciam o processo criativo, 
ligando a manualidade do desenho à expressão do pensamento, “a própria e 
intransmissível experiência individual de pensar desenhando ou de desenhar pen-
sando”49

 Ainda no mesmo tema, o Arquiteto Alexandre Alves Costa, constata que 
a aprendizagem da arquitetura foca-se sobretudo na prática projetual, sendo da 
responsabilidade da escola facultar ao aluno “(…) os instrumentos para o exer-
cício projectual, sendo o desenho um instrumento privilegiado para a descrição, 
interpretação e construção da proposta transformadora.”50

 Contudo, o tema do ensino do desenho aliado ao ensino da arquitetura 
será abordado novamente, na terceira parte deste texto, no contexto atual da 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

48 Idem, ibidem, p.63,64
49 José Manuel Soares, Op. cit., p. 65
50 Alexandre Alves Costa, Textos Datados, Coimbra, Departamento de Arquitectura, Faculdade de 
Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2007, p.270
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A aprendizagem - a aquisição da capacidade de continuamente aprender - con-
tinua a centrar-se, em meu entender, no desenho - no aprender a ver, a com-
preender, a exprimir-se e na história - no sentido de conquista da consciência do 

presente em devir.51

51 Álvaro Siza Vieira, 01 Textos, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 2019, p.116
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 Num trabalho cujo tema principal reside no uso do desenho no ensino da 
arquitetura, e de maneira a enquadrar tanto o objecto de estudo - a Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto - como a origem do desenho arquitetó-
nico, torna-se pertinente uma análise histórica para a compreensão do percurso 
evolutivo referente à formação do arquiteto, assim como do uso e importância do 
desenho no âmbito do planeamento edificatório.
 Esta análise, que pretende ser breve e sucinta - face à imensidão de infor-
mação existente acerca do tema em questão - reúne os diferentes papéis, formas 
e técnicas que o desenho, associado à prática da arquitetura, foi assumindo ao 
longo da história, assim como informação acerca da evolução do método de 
aprendizagem e das competências adquiridas para a entrada e o domínio da pro-
fissão.
 Para além disso, o texto que se segue tem o intuito de relatar os episódios 
da história da Arquitetura considerados mais significativos para a compreensão 
do tema em questão, focando-se naqueles mais pertinentes, embora existam 
outros conteúdos que apesar de se relacionarem com a mesma temática, a sua 
inclusão não se julgou necessária. 
 Para o capítulo que se segue, o apoio nas fontes bibliográficas foi funda-
mental, reunindo conteúdos abordados por diferentes autores que se debruçaram 
no estudo do desenho, do desenho arquitetónico ou na história da Arquitetura em 
geral.

2. O DESENHO E O ENSINO NA HISTÓRIA

O Desenho e o Ensino na História
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2.01. Pintura mural contendo uma representação de uma cidade encontrada em Çatal Hoyuk, Turquia, do 
sétimo milénio antes de Cristo
2.02 Representação simplificada da imagem anterior, evidenciando o desenho subjacente

2.01 

2.02 
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 Desenhar constitui uma ação quase tão antiga quanto o Homem, ação 
essa que acompanhou a atividade do arquiteto desde a construção de uma pro-
fissão, aos dias de hoje, e são vários os autores que reportam a antiguidade do 
desenho ligado à prática da arquitetura. 
 Spiro Kostof52, aponta a presença de arquitetos já no terceiro milénio an-
terior a Cristo, ainda que nesse período a sua profissão não estivesse estabelecida 
nos moldes como hoje a conhecemos. No entanto, este autor refere a existência 
de uma pintura mural situada em Çatal Hoyuk, na Ásia Menor, onde se pode ver 
uma planta de um conjunto residencial, datada do sétimo milénio antes de Cristo, 
sugerindo o aparecimento de símbolos gráficos das práticas arquitetónicas quase 
quatro milénios antes da documentação da presença de arquitetos.
 Ana Leonor Rodrigues53, fala ainda da existência de um desenho con-
tendo uma planta da cidade Suméria de Girsu, pertencente à época da primeira 
dinastia de Ur (2350 a.C.). Sabe-se ainda da existência de desenhos ligados com 
a prática arquitetónica, nomeadamente plantas e alçados de edifícios - alguns 
deles descrevendo as diferentes divisões e informando dimensões54 - e mapas de 
cidades registadas em placas de barro, alguns deles demonstrando conhecimen-
to relativo ao desenho de conotação religiosa.
 A transição do modo de vida nómada para o sedentário, levou à cria-
ção de lugares destinados ao culto cujo desenho seria muitas vezes dado por 
Deus ao mais alto representante da autoridade divina na Terra, neste caso o rei, 
frequentemente associado ao planeamento e construção de templos e edifícios 

52 Spiro Kostof (coord.), The Architect: Chapters in the History of the Profession, New York, Oxford 
University Press, 1977
53 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000
54 “Such labelling of rooms, or parts of the building is also to be seen in an earlier plan from the 
third-millenium Gisu: it mentions a courtyard (...), reception room (...), and living quarters (...), and 
give the length and width of rooms measured in cubits (...) and ropes.” Francesca Rochberg, The 
Expression of Terrestrial and Celestial Order in Ancient Mesopotamia. In Richard J. A. Talbert, Ancient 
Perspectives. Maps and Their Place in Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome, Chicago and Lon-
don, The University of Chicago Press, 2012, pág.15

2.1 OS PRIMEIROS VESTÍGIOS DO DESENHO ARQUITETÓNICO
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2.03. Representação de uma planta de rés-do-chão de uma residência em Umma, da terceira dinastia de 
Ur, com indicações de medidas e da posição das entradas

2.03 
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religiosos.55

 A partir do momento em que se sentiu a necessidade de construir am-
bientes e edifícios mais sofisticados, houve um impulso na difusão de arquitetos, 
nomeadamente pelo facto de estes serem edifícios diferentes das construções 
mais simples e usuais ligadas à habitação, ou seja, edifícios mais complexos e de 
maior escala, obrigando a que houvesse algum tipo de planeamento que antece-
dia a sua construção. Este tipo de edifícios estava associado às classes mais ricas 
e poderosas, já que seriam as únicas que poderiam suportar os custos da sua 
construção. Esta ligação, apesar de nem sempre garantir uma posição favorável 
ao arquiteto na sociedade, assegurou a existência de uma separação entre estes 
e a classe laboral. Claro está que, ainda sem uma profissão consolidada, este 
“arquiteto” seria alguém encarregue do planeamento e da construção da obra, 
cujas decisões de projeto não se baseavam em desenhos que antecediam a obra, 
sendo estas tomadas no decorrer da mesma.

55 “In Mesopotamia, specifications for the temple at Lagash, for example, were revealed to its King 
Gudea in a dream. As late as the Babylonian period, the kings were supposed to keep measurements 
secret, and themselves lay out the dimensions of the temple and initiate construction. (…) In truth the 
client was the king, and a genuine architect undoubtedly prepared the designs for the temple within 
the established norms of religious architecture.” Spiro Kostof, The Practice of Architecture in the An-
cient World: Egypt and Greece. In Spiro Kostof (coord.),  Op. cit., p.5

O Desenho e o Ensino na História | Os primeiros vestígios do desenho arquitetónico
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2.04. Escultura em representação de Senmut, arquiteto da Rainha Hatsepsut da XVIII Dinastia (1503-1482 
a.C.) 
2.05. Figura de bronze de Imhotep, arquiteto do faraó Zozer (2635-2595 a.C.)
2.06. Pedra de fundação colocada no local de construção do templo construído para a Rainha Hatsepsut 
contendo inscrições acerca do seu nome régio, Maat-ka-re, assim como o nome do arquiteto do templo, 
Senmut

2.04 2.05 

2.06 
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 Relativamente à civilização egípcia, encontram-se vestígios de desenhos 
contendo plantas e alçados - frequentemente usados em conjunto - sobretudo 
relacionados com tradições e ideais religiosos, desenhos esses realizados sobre 
couro, papiro, placas de gesso ou painéis de madeira. Os materiais mais caros e 
frágeis eram usados como suporte para desenhos mais importantes, como é o 
caso do couro e do papiro - posteriormente guardados em arquivos, - contraria-
mente, materiais como placas de calcário - denominadas em grego de ostraka - 
ou painéis de madeira, serviam como guia de trabalho para o trabalhador da obra.
 Foi através destas obras públicas e construções sagradas que o arquiteto 
saiu do anonimato. Apelidados de “mestre das coisas sagradas” ou designados 
de “arquitetos sacerdotes”, graças a esta forte ligação com ideais religiosos, es-
tavam encarregues de criar arquivos com todas as informações e desenhos rela-
tivos à construção dos edifícios, que seriam consultados pelos seus sucessores 
caso houvesse necessidade de fazer alterações aos mesmos.
 Em virtude desta exposição, tem-se conhecimento de nomes de arqui-
tetos deste período, indicados em inscrições laudatórias em túmulos e pinturas 
murais56, como é o caso de Imhotep, arquiteto do faraó Zozer (2635-2595 a.C.), 
autor do modelo tumular em pirâmide, o primeiro arquiteto documentado na his-
tória.
 No que diz respeito a estes arquitetos, sabe-se que eram detentores de 
uma boa posição na hierarquia social e que a sua formação era centrada numa 
aprendizagem contida no seio familiar, onde os arquitetos adquiriam os seus co-
nhecimentos através dos seus pais, posteriormente passando esses mesmos co-
nhecimentos aos seus filhos - Kostof compara este método a uma dinastia real,57 

56 “Por exemplo, de Senmut, arquitecto da Rainha Hatsepsut da XVIII Dinastia (1503-1482 a.C.), 
surgem registos que o referem como “o maior dos maiores do mundo inteiro”. No templo funerário 
de Deir el-Bahari projectado para a rainha (c. 1480 a.C.), encontram-se representações do arquitecto 
exibindo intrumentos inerentes à sua profissão e inscrições que manifestam a sua categoria hierárqui-
ca equiparada à de um sacerdote.” Paulo Simões Nunes, Da arquitectura enquanto desenho: apon-
tamentos para uma história geral do desenho de arquitectura. Arte e Teoria: Revista do Mestrado em 
Teorias da arte da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Lisboa, FBAUL, 2002, p.164
57 “A professional dynasty, if not perhaps strictly lineal, could thus be traced among the practitioners 
of architecture, much like the recorded order of royal dynasties.” Spiro Kostof, The Practice of Archi-
tecture in the Ancient World: Egypt and Greece. In Spiro Kostof (coord.), Op. cit., p.6

2.2 O DESENHO E O ARQUITETO NA CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA
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2.07. Vista de um palácio de Armana no túmulo de Mery-Re, sacerdote de Aten, XVIII Dinastia (1503-1482 
a.C.)
2.08. Alçado lateral de um templo egípcio sobre papiro, XVIII Dinastia, com grelha sobreposta

2.07 

2.08 



63

em que a profissão se tornava numa espécie de herança familiar.
 Relativamente aos desenhos, alguns eram sobrepostos por uma grelha 
quadricular cuja função poderia ser contribuir para um melhor controlo na escul-
tura das figuras em relevo, servindo como base para a ampliação ou redução de 
uma imagem, mudando a escala mas mantendo a proporção, ou seja, adicionada 
posteriormente à criação da planta ou do alçado, ou ainda, pelo contrário, dese-
nhada em primeiro lugar, como uma espécie de base estrutural da composição.
 Os desenhos arquitetónicos associados ao arquiteto egípcio, consistiam 
sobretudo em plantas e alçados figurativos correspondentes muitas vezes apenas 
ao contorno do edifício. Estes desenhos aproximavam-se muito mais de imagens 
conceptuais do que viria a ser a sua realidade, sem detalhes específicos como o 
número de divisões ou a disposição das colunas. A título de exemplo, pode ob-
servar-se esta característica numa das pinturas no túmulo de Mery-Re, sacerdote 
de Aten (XVIII Dinastia), uma vista de um palácio de Armana, onde tudo aquilo que 
se encontra num plano posterior ao alçado frontal é representado imediatamente 
acima desse mesmo alçado, de uma maneira aditiva, já que as vistas perspéticas 
não eram ainda uma realidade. Apesar da existência de desenhos de planea-
mento do edifício, o trabalho do arquiteto na obra era bastante ativo e passava 
sobretudo pela prática manual, nomeadamente através de marcações à escala 
real feitas no chão, usando sistemas com cordas e estacas.

O Desenho e o Ensino na História | O desenho e o arquiteto na civilização egípcia
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2.09. Modelo em terracota de um pórtico em Vulci do período helenístico (c. séculos IV-I a.C.)
2.10. Modelo em terracota do templo de Hera Acraia em Perachora, Grécia (c. 750 a.C.)

2.09 

2.10 
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 Apesar da reputação e proclamação relativa ao arquiteto egípcio, o ar-
quiteto grego não possuía o mesmo estatuto de sacerdote, ainda que fosse uma 
geralmente uma profissão ligada a uma classe superior. Através do termo archi-
tekton,58 que significaria “mestre carpinteiro”, reconhece-se a sua proximidade 
com o artesão, não existindo uma clara distinção entre carpinteiros dedicados à 
arquitetura e aqueles dedicados, por exemplo, à construção de barcos. 
 Independentemente da sua ligação com o estaleiro da obra, o arquiteto 
trabalhava muitas vezes a par com um pedreiro, que recebia descrições escritas, 
dadas pelo arquiteto, chamadas de syngraphai59. Estes documentos continham 
informação detalhada acerca da construção da obra e eram consultados por di-
ferentes trabalhadores da mesma, responsáveis pelas diferentes especialidades.
 A existência ou não de desenhos neste tipo de documentos é contro-
versa, uma vez que a palavra anagrapheis, muitas vezes usada ao longo do do-
cumento, poderia significar “desenhos” e simultaneamente “descrições”, ambas 
originárias do verbo grapsai. O facto de não terem chegado desenhos destes 
período da história aos dias de hoje, também contribui para a especulação acerca 
da existência desses mesmos desenhos, especulação essa que divide as opi-
niões de vários autores.
 Ana Leonor Rodrigues, afirma que “os métodos de projectar mais antigos 
são realizados à escala 1/1, (…) apenas na época helenística aparecem planos de 
projectos a escalas reduzidas, tendo porém o carácter de esquissos”.60  Apesar 
de não existir evidências de desenhos deste período, não quer necessariamente 
dizer que estes não tenham existido, tendo em conta o legado e a difusão deste 
método de projeto por parte do Egipto e da Mesopotâmia.

58 “A palavra “arquiteto”, de origem grega, derivava de arkhos - chefe - e de tekton - construção.” 
Paulo Simões Nunes, Op. cit., p.164
59 “One, dealing with a new monumental porch for the Telesterion of Eleusis, is a technical document 
seemingly intended for skilled workmen. The text is complete, and yet it gives no indication of the total 
structure. There is no mention of the columns and their disposition, for example, nor of the ceiling, 
nor the roof. It describes in detail individual blocks of stone needed for construction, in terms of their 
quarrying and rough-hewing at the quarry, their transport, and their finishing at the building site.” Spiro 
Kostof, The Practice of Architecture in the Ancient World: Egypt and Greece. In Spiro Kostof (coord.),  
Op. cit., p.12
60 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000, p.128

2.3 O MÉTODO DE PROJETO E A APRENDIZAGEM DO ARQUITETO GREGO
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 Contudo, há quem defenda que o arquiteto grego não planeava previa-
mente os seus edifícios através do desenho de plantas e alçados, como é o caso 
de J. Bundgaard. Para este autor, a existência de documentos onde o projeto es-
taria detalhadamente descrito e especificado justificava a inexistência de desenhos 
de arquitetura, uma vez que se o arquiteto fizesse uso de plantas e alçados para 
comunicar e planear a obra, tais documentos seriam desnecessários.
 Ainda assim, Spiro Kostof aponta para o facto de existir uma preocupação 
comum por parte dos arquitetos acerca da padronização formal dos templos gre-
gos, assim como uma subtileza e refinamento no desenho dos mesmos, que seria 
muito difícil de atingir sem o uso do desenho como forma de reflexão e planeamen-
to a priori.61 
 A existência de desenhos feitos pelos arquitetos gregos não é tão clara 
como seria desejado, apesar disso, não há dúvidas quanto à existência de mode-
los em cera ou em madeira que auxiliavam na representação de detalhes pedidos 
a escultores e carpinteiros.
 
 Uma figura relevante na transmissão da prática arquitetónica do arquiteto 
grego foi Vitrúvio (c.84 - c.14 a.C.), autor do período romano, que através do seu 
tratado62, tenta sumariar a profissão e os conhecimentos arquitetónicos da sua 
época que, ao serem baseados em precedentes gregos, informam acerca do pla-
neamento praticado na Grécia clássica. Grande parte da informação acerca deste 
período da história se deve a Vitrúvio, um autor para o qual o desenho seria uma 
ação indispensável na formação do futuro arquiteto, fazendo referência ao uso 
de plantas e de alçados. Segundo Kostof, é muito improvável que Vitrúvio, numa 
tentativa de expor o conhecimento tradicional da sua profissão, omitisse o facto de 
existir apenas uma comunicação estritamente verbal entre o arquiteto e os diferen-

61 “A decree dated about 400 B.C. speaks of the doorway of the temple of Athena Nike on the 
Akropolis; it invites suggestions from the people, and asks that “anyone who wishes make a drawing 
[grapsai] and exhibit it, not less than a cubit [long or wide]” Now the verb here cannot logically be un-
derstood to refer to a description, since the metric dimension specified clearly makes sense more for a 
drawing than a piece of writing.” Spiro Kostof, The Practice of Architecture in the Ancient World: Egypt 
and Greece. In Spiro Kostof (coord.), Op. cit., p.15
62 De Architectura Libri Decem (Os Dez Livros de Arquitectura)
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tes intervenientes da obra.

 A informação acerca da formação do jovem arquiteto na Grécia é escas-
sa, embora se saiba que existiam vários caminhos para o ingresso na profissão. 
Semelhante ao que acontecia na civilização egípcia, o arquiteto grego poderia ter 
uma formação no seio familiar, aprendendo com o pai ou outro familiar próximo, 
ou em alguns casos, poderia começar através de uma iniciação artística - exis-
tia uma ligação muito próxima entre a arquitetura e a escultura - ou relacionada 
com a arte da construção. Noutros casos, os futuros arquitetos poderiam ainda 
aprender através da contratação de um ou vários instrutores privados e inclusive 
frequentar “escolas de arquitetura”, muito semelhantes a ateliers, dirigidos por 
arquitetos.63 Esta formação também era apoiada em recursos teóricos escritos 
por arquitetos.
 Relativamente à aprendizagem do desenho em específico, Arthur D. 
Efland afirma que este período seria o ponto de partida da história da educação 
artística, sendo a Grécia a origem da cultura Ocidental, local onde os filósofos 
Platão e Aristóteles realizaram os seus escritos manifestando o seu apoio na inte-
gração das artes no currículo da aprendizagem dos jovens que se viriam a tornar 
arquitetos.64 Não é muito clara a maneira como o desenho era dirigido, não obs-
tante, sabe-se que as crianças desenhavam com carvão e pintavam sobre tábuas 
de madeira, privilegiando o desenho de modelos ao natural.

63 “We have noted above that in the sixth century B.C. Theodoras of Samos had started just such a 
school in Sparta.” Spiro Kostof, The Practice of Architecture in the Ancient World: Egypt and Greece. 
In Spiro Kostof (coord.), Op. cit., p.22
64 “Las primeras clases de dibujo tuvieron lugar en Sición, en el siglo iv a. de C, gracias a la influencia 
de Panfilo, uno de los maestros de Apeles, y desde allí se extendió al conjunto de Grecia. Aristóteles 
las clasificó como una asignatura extra que los alumnos añadían a su currículo normal de literatura, 
gimnasia y música, pero un siglo más tarde el profesor de dibujo aparecía como un miembro regular 
del personal educativo.” Arthur D. Efland, Una historia de la educación del arte. Tendencias intelec-
tuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales, trad. Ramón Vila Vernis, Barcelona, Ediciones 
Paidós Ibérica, 2002, p.31
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2.11. Parte de uma planta da cidade de Roma, Forma Urbis Romae, pertencente a uma parede do Tem-
plo da Paz, em Roma, desenhada à escala de 1:240
2.12. Tentativa de reconstrução da Forma Urbis Romae a partir dos fragmentos encontrados

2.11 

2.12 
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2.4  O DESENHO E A FORMAÇÃO DO ARQUITETO ROMANO

 No panorama da civilização romana, o estatuto associado à profissão 
volta a erguer-se. Sendo a arquitetura considerada a mais prestigiada das artes,65 
e sendo o arquiteto mestre em áreas como a construção, a engenharia hidráulica 
e o planeamento de obras, esta era considerada uma profissão de renome, ele-
vando o arquiteto na hierarquia social.66

 Ainda que os escritos de Vitrúvio sejam exemplificativos do conhecimento 
arquitetónico da sua época, não são suficientes para a caracterização do arqui-
teto romano por uma questão de desfasamento cronológico. Vitrúvio escreveu o 
seu tratado por volta de 25 a.C., na era do primeiro Imperador romano, enquanto 
que o pico das grandes construções, muito diferentes daquelas que Vitrúvio co-
nhecia, foram erguidas entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo.67

 A existência de modelos também é conhecida, neste caso usados não 
com o objetivo de dar a conhecer o projeto ao cliente, mas muitas vezes construí-
dos para serem colocados na campa do arquiteto, autor da obra, ou de alguém 
responsável pelo pedido e financiamento do templo ou do edifício retratado.
 No que diz respeito à existência de desenhos como plantas e alçados, 
apesar de raros, conhece-se a sua existência, sabendo-se que eram usadas não 
como plantas de trabalho - pois essas eram provavelmente feitas em suportes 
mais frágeis e, por isso, menos resistentes à ação do tempo - mas no sentido 
de apresentar o edifício para aprovação, por exemplo. Estes desenhos tinham 
um carácter mais geral e os pormenores do edifício ou desenhos a escalas mais 
aproximadas não eram usados, tomando o arquiteto essas decisões no decorrer 
da obra. 

65 “Cicero ranks architecture with medicine and teaching (De Off., 1.151); Vitruvius speaks of “so 
great a profession [disciplina] as this” (i.i.11).” William. L. Macdonald, Roman Architects. In Spiro 
Kostof (coord.),  Op. cit., p.28
66 Ainda que a profissão lhe conferisse um certo estatuto na sociedade, nem todas as construções 
necessitavam da contratação de um arquiteto. Edifícios mais simples e humildes continuavam a ser 
construídos sem a intervenção e o planeamento do arquiteto, concentrando o seu trabalho em obras 
públicas ou grandes edifícios privados.
67 “Indeed Roman architecture is to a considerable degree a post-Vitruvian phenomenon. This is 
not to say that Vitruvius’ celebrated work, the Ten Books on Architecture, does not contain a great 
deal that is valuable. Quite the contrary—it is invaluable. It is the only treatise on architecture that has 
come down to us from antiquity.” William. L. Macdonald, Roman Architects. In Spiro Kostof (coord.), 
Op. cit., p.28
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 Muitos dos desenhos que chegaram aos dias de hoje correspondem a 
fragmentos de plantas de cidades e plantas de edifícios em tinta ou em mosaico.68

 
 A informação relativa à formação do arquiteto também não é abundante, 
apesar do número de arquitetos que permaneciam no anonimato ser reduzida e 
seja possível ligar um grande número de nomes de arquitetos romanos a diferentes 
obras da época.
 Em termos de formação, existe o exemplo de Vitrúvio, proveniente de uma 
família humilde mas capaz de lhe proporcionar uma educação básica, fundamental 
para a existência do seu percurso profissional, para além do facto de ter obtido 
experiência, mais tarde, enquanto engenheiro militar. Como se pode observar, a 
profissão do arquiteto era possível de alcançar mesmo a partir de estratos sociais 
mais baixos e, tal como em épocas anteriores, a profissão também poderia ter 
origem no seio familiar. Ainda assim, a formação do arquiteto poderia ainda passar 
por um estudo nas artes liberais e posteriormente trabalhando sob a alçada de um 
mestre, através de serviço militar ou ascendendo através de serviço civil imperial.

68 “A mosaic plan preserved in the Capitoline Museum in Rome is very interesting. It is dimensioned, 
with the figures given in Roman numerals (…), the mosaicist having copied an architect’s drawing.” 
Idem, ibidem, p.31
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 Contrariamente a épocas anteriores, a informação que chega aos dias de 
hoje acerca do modo de trabalhar do arquiteto da Idade Média é vasta e bastan-
te variada - desde desenhos, cadernos e textos, a grandes edifícios, elementos 
representativos das questões formais da época e das preocupações do arquiteto 
medieval. Sendo este um período tão vasto a nível cronológico, falar da Idade 
Média como um só período seria reduzi-la a uma simplicidade equívoca, já que 
o desenvolvimento da profissão e de modus operandis do arquiteto vai sofrendo 
mudanças desde o seu início até o começo do Renascimento.
 A queda do Império Romano do Ocidente, em 476, reduz drasticamente 
a atividade da construção,69 levando a que obras de carácter mais simples e 
humilde fossem construídas sem requerer o trabalho do arquiteto. Se o arquiteto 
romano possuía um alto estatuto na sociedade e era aclamado pela sua mestria 
em várias áreas de especialização, o arquiteto da Alta Idade Média cai novamen-
te no anonimato, muito devido às tradições religiosas da época que concebiam 
Deus como o grande arquiteto na Terra. A sua formação poderia, tal como ante-
riormente visto, ser através da passagem de ensinamentos de pais para filhos ou 
através da entrada na vida religiosa ingressando em mosteiros e abadias, obtendo 
sobretudo uma formação prática.
 Na verdade, o termo arquiteto não era usado na denominação da pro-
fissão no início da Idade Média, identificando-se mais como mestre construtor. 
Acontece que a construção da obra não era antecedida por um planeamento 
com recurso ao uso do desenho, sendo as decisões tomadas no decorrer da 
mesma, previamente planeadas apenas mentalmente pelo mestre de obras.70

 Apesar da predominância deste método de trabalho diretamente exer-
cido no estaleiro da obra, existe um desenho esquemático de uma planta para 

69 “Tras la caída de Roma, la actividad secular en el campo de las artes visuales quedó virtualmente 
paralizada, al igual que el comercio y la comunicación. (…) El mecenazgo de los artistas, los músicos 
y los poetas llegó virtualmente a su fin. Con la extensión del caos económico, los talleres de los arte-
sanos fueron desapareciendo gradualmente.” Arthur D. Efland, Op. cit., p.40
70 “Não existia, portanto, uma distinção exacta entre projectistas e executantes, mas sim uma hie-
rarquia entre pessoas que tinham a seu cargo uma maior ou menor responsabilidade: o mestre 
ocupava-se de todo o organismo - mais ia-o definindo durante a execução - e os canteiro dos por-
menores - mas, até certo ponto, tinha liberdade para os inventar.” Leonardo Benevolo, Introdução à 
Arquitectura, trad. Maria Manuela Ribeiro, Lisboa, Edições 70, 2007, p. 151

2.5 O ARQUITETO MEDIEVAL E A EVOLUÇÃO DO DESENHO ARQUITETÓNICO
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2.13. Planta do Mosteiro de Saint Gall, Suíça, c. 814
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o Mosteiro de Saint-Gall (c. 814), na Suíça, uma espécie de desenho protótipo 
representativo daquilo que seria o mosteiro ideal. Esta planta, escrita em vários 
pergaminhos de menor tamanho colados, constitui o único desenho do género 
conhecido até ao século XIII, muito provavelmente pelo facto de ter sido reutili-
zado,71 uma vez que “o desenho não tinha qualquer valor que justificasse a sua 
conservação. Ademais, o dispêndio com o pergaminho, antes da chegada do 
papel, era um forte contributo para esta efemeridade do desenho.”72

 É na Baixa Idade Média, mais particularmente “no decurso do século XIII 
que vemos nascer a figura do arquiteto como alguém que concebe e representa 
em desenho (isto é, projecta) aquilo que deverá ser o edifício.”73 Desenvolve-se 
uma nova tradição formal e construtiva, influenciada pelo Gótico, elevando o esta-
tuto da profissão e dando novamente protagonismo aos seus autores. É exemplo 
disso, a homenagem feita a vários arquitetos, retratando-os através de estátuas 
feitas à sua imagem, o direito a espaços tumulares nas igrejas que desenharam, 
inscrições com os seus nomes em grandes estruturas e ainda várias imagens 
retratando o arquiteto com os seus instrumentos de trabalho: maquetas, compas-
sos e réguas - não fosse ele mestre na geometria.
 
 Um exemplo que “indica já uma consciência da natureza particular do 
desenho como forma explicativa das ideias arquitectónicas”74, é o caderno de 
desenhos deixado por Villard de Honnecourt, arquiteto do século XIII, um álbum 
contendo obras arquitetónicas acompanhadas de uma breve legenda. “Os dese-
nhos de Honnecourt não são desenhos arquitectónicos no sentido da edificação 
do que se projecta, tendem mais para um misto de caderno de viagem e ma-

71 “Indeed, some of the medieval drawings that survive do so because they were reused, as valuable 
parchment, for something of a more permanent nature, such as bookbinding or the copying of an 
important text (such as the Life of St. Martin on the reverse of the St. Gall plan).” Spiro Kostof, The 
Architect in the Middle Ages, East and West. In Spiro Kostof (coord.), Op. cit., p.75
72 Emílio Remelhe, Desenho e Palavra: Nota sobre a sua relação, Porto, FBAUP, 2007, p.53
73 Paulo Simões Nunes, Op. cit., p.166
74 Eduardo Côrte-Real, O triunfo da virtude : as origens do desenho arquitectónico, Lisboa, Livros 
Horizonte, 2001, p.17
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2.14. Pranchas XVII e XVIII do caderno de Villard de Honnecourt (c.1225-1235), contendo alterações à 
cabeceira da catedral de Notre-Dame de Cambrai 
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nual.”75

 Ana Leonor Rodrigues, chama a atenção para as pranchas XVII e XVIII 
deste caderno, onde se encontram desenhos com alterações hipotéticas da ca-
beceira da catedral de Notre-Dame de Cambrai, resultantes de uma conversa 
entre Honnecourt e Pierre de Corbie, apontam para a existência de um diálogo 
gráfico, um registo visual da conversa entre os dois arquitetos. Este registo é 
exemplificativo da ligação existente entre o pensar arquitetura e a procura de so-
luções alternativas através da ação de desenhar.76

 Em relação ao uso do desenho, são vários os exemplos conhecidos des-
te último período da Idade Média e, ao debruçar-se neste tema, Spiro Kostof 
enumera três tipos de desenho: desenhos cujo propósito era comunicar a obra 
ao encomendador, desenhos de plantas e alçados preparados cuidadosamente 
e desenhados sobre pele; desenhos que acompanham o percurso do arquiteto 
na procura da solução final, uma espécie de desenho de processo, rápido, que 
servia para testar diferentes alternativas; e finalmente, desenhos de trabalho, de 
comunicação com os restantes intervenientes da obra, que serviam para ser con-
sultados pelos construtores, como desenhos à escala real executados diretamen-
te na pedra ou diagramas que localizavam elementos decorativos.
 É por volta desta altura que surgem o aparecimento dos primeiros dese-
nhos rigorosos, confiáveis o suficiente para poderem ser interpretados por outrem, 
que pudessem levar a cabo a obra a partir do que o arquiteto tinha previamente 
idealizado, permitindo uma espécie de controlo da obra à distância, ou como 
Franklin Toker a denomina, uma supervisão da obra por controlo remoto.77 Esta 
estratégia permitia ainda ao arquiteto gerenciar várias obras simultaneamente, em 

75 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000, p.129
76 “Podemos começar a sentir como é que o acto de registar em desenho o que o arquitecto ima-
gina possibilita quer uma ordenação desse pensamento, quer uma universalização, como o diálogo 
aqui implícito é disso um testemunho.” Idem, ibidem, p.132
77 “Nonetheless there is ample evidence that at least some masters in the High and Late Gothic epo-
chs did concentrate on design only and supervised construction mainly by remote control.” Franklin 
Toker, Gothic Architecture by Remote Control: An Illustrated Building Contract of 1340, The Art Bul-
letin, nº 67, 1985, p.69
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2.15. Desenho do alçado encontrado no contrato de Sansedoni, 1340
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diferentes cidades.
 De modo a exemplificar este tipo de desenho rigoroso usado pelo arqui-
teto, conhece-se o desenho do alçado da casa Sansedoni,78 “o primeiro exem-
plo de um desenho cotado (e primeira prova de que realmente o desenho era 
habitualmente utilizado quer como instrumento legal, quer como instrumento de 
trabalho arquitectónico) relativamente rigoroso”79, parte de um contrato de obra, 
acompanhado de um texto descritivo. Este desenho destaca-se de outros seme-
lhantes, do mesmo período, pelo facto de ser um desenho a uma escala espe-
cífica, executado com algum rigor e repleto de anotações respeitantes à métrica 
do edifício, fazendo referencia a praticamente todas as suas dimensões, muito 
semelhantes às plantas dos dias correntes.80 Este desenho é ainda exemplificati-
vo da caracterização do arquiteto como desenhador, distanciando-se do mestre 
construtor.

 Quanto à formação do arquiteto durante a Baixa Idade Média, os futu-
ros arquitetos trabalhavam como aprendizes sob a alçada de um mestre durante 
cerca de sete anos. Depois disso, completavam a sua aprendizagem viajando, 
enquanto trabalhavam e ganhavam experiência em várias áreas. Para concluir a 
sua formação, teriam de demonstrar os seus conhecimentos através de uma obra 
acabada ou da construção de um modelo que demonstrasse essa aprendizagem.

78 Realizado por Giovanni di Agostino em 1340 para a reconstrução da parte norte do Palácio San-
sedoni, em Siena
79 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000, p.135
80 “The Sansedoni elevation bears all the hallmarks of the modern blueprint: an orthogonal elevation, 
scale, measurements, and accompanying notes.” Franklin Toker, Op. cit., p. 84
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2.16. Antonio Averlino (Filarete), alçado para uma igreja representada no Trattato di Architettura (ca. 1465), 
e grelha escalada para auxílio no desenho e para fornecer medidas exatas para a construção
2.17. Fillipo Brunelleschi, desenho perspético para a Igreja de Santo Spirito, Florença, c.1428
2.18. Michelangelo, desenho para a cúpula de Basílica de São Pedro, c. 1559–61
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 Como visto anteriormente, o uso generalizado do desenho de plantas e 
alçados como forma de planeamento rigoroso e confiável para que a comunica-
ção com os diferentes intervenientes da obra fosse clara o suficiente de modo 
a que o avanço da obra não estivesse dependente da presença constante do 
arquiteto, começou por ser uma posição adotada na Idade Média, contudo, no é 
no Renascimento que este método é desenvolvido e aprofundado “contribuindo 
para a própria caracterização da profissão do arquiteto até ao modo como hoje a 
conhecemos.”81 Esta normalização do desenho de notação rigorosa, ao permitir 
um afastamento do estaleiro de obra, permitiu também o afastamento da ideia de 
um arquiteto artesão, que se identificava cada vez mais com uma instrução teó-
rica, ficando a formação através do sistema de aprendiz aquém de um potencial 
génio.
 É também no Renascimento que a Arquitetura se eleva, definindo uma 
posição própria entre as várias vertentes artísticas, contribuindo para a especia-
lização da profissão, um processo que já vinha sendo construído através da re-
putação adquirida pelo arquiteto medieval, mas que só agora atinge o seu auge, 
podendo o arquiteto ser denominado como tal.82 Esta mudança no estatuto da 
profissão, e a associação à componente teórica e intelectual, deve-se sobretudo 
ao papel dos humanistas83 que, através do debate do tema da especialização 
da Arquitetura, redefiniram as funções do arquiteto e equipararam a disciplina às 
grandes áreas do conhecimento. Com esta transformação, o arquiteto passa a 
ser visto como parte da alta sociedade cultural, em que uma formação teórica 
adequada - tal como já tinha sido proposta por Vitrúvio, para quem a Arquitetura 
era uma ciência - era fundamental.

81 Ana Leonor Rodrigues, Op. cit., p.135
82 “(...) so that by 1550, when Giorgio Vasari published the first edition of his history of Italian artists, 
he could call it The Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors and Architects.” Leopold D. Ettlin-
ger, The Emergence of the Italian Architect during the Fifteenth Century. In Spiro Kostof (coord.), Op. 
cit., p.96
83 “Un grupo de hombres de letras conocidos como humanistas reservaron un lugar respetable para 
la obra de arte al señalar su parecido con la literatura o la historia. (…) Por encima de todo, los hu-
manistas difundieron el ideal de que la educación general, en y por sí misma, era valiosa para todo el 
mundo, y que no debería estar limitada a los clérigos o a los médicos.” Arthur D. Efland, Op. cit., p. 51

2.6 O ARQUITETO DO RENASCIMENTO E AS NOVAS TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO
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 Os desenhos começam a ser vistos e apreciados pelas suas qualidades 
estéticas e “passam a ser judiciosamente guardados, quer no interior dos círculos 
profissionais, quer no interior de coleções, mostrando a seu valor autónomo emer-
gindo das trevas”,84 passando, portanto, a objetos colecionáveis - muito também 
devido ao facto da produção de novos tipos de papel se ter generalizado na se-
gunda metade do século XV.
 A evolução das técnicas de representação culminam com a invenção da 
perspectiva linear,85 a normalização da representação rigorosa da tridimensionali-
dade através de um suporte bidimensional, “o poder de ver e de ver a coisa vista, 
ou dito de outra maneira, ver a coisa e o modo de a ver.”86 A perspetiva linear foi 
uma técnica de desenho difundida e utilizada exaustivamente pelos arquitetos da 
época, apesar disso, havia quem a tomasse como desnecessária ao trabalho do 
arquiteto, como é o caso de Alberti (1404-1472), que a considera no teu tratado 
De Pictura, um método exclusivo dos pintores “pois não exprime as dimensões 
verdadeiras que permitam a medida para a correcta realização da obra.”87 O aper-
feiçoamento desta técnica também se revelou importante na antecipação da obra 
já que “permitia testar ou antecipar o comportamento formal, volumétrico e espa-
cial do objecto arquitectónico na realidade.”88

 Pode-se concluir que os avanços e aperfeiçoamentos técnicos relativos ao 
uso do desenho, comparativamente com aqueles praticados durante a Idade Mé-
dia, contribuíram fortemente para a evolução da profissão através de duas verten-
tes: “o projecto composto por peças de referenciação abstracta organizando uma 
imagem única e, por outro lado, a representação perspéctica de base científica, 
para simular a realidade desejada.”89

84 Eduardo Côrte-Real, Op. cit., p.28
85 Já desde Vitrúvio que a scaenographia, a perspectiva obtida através da combinação da planta 
(ichnographia) e do alçado (ortografia), onde uma das fachadas do edifício era desenhada em escorço, 
era utilizada, ainda que de um modo primitivo e pouco rigoroso.
86 Emílio Remelhe, Op. cit., p.61
87 Domingos Tavares, António Rodrigues: renascimento em Portugal, Porto, Dafne Editora, 2007, 
p.14
88 Paulo Simões Nunes, Op. cit., p.169
89 Domingos Tavares,  Op. cit., p.14
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 A invenção da perspetiva linear é atribuída por alguns autores90 a Filip-
po Brunelleschi (1377-1446), o primeiro arquiteto do Renascimento em Florença. 
Através da sua obra Ospedale degli Innocenti, iniciada em 1419, é possível cons-
tatar a prática de um planeamento através de peças desenhadas e escritas que 
conduzem a construção à materialização da obra final. Durante a sua construção, 
Brunelleschi teve de se ausentar da cidade, deixando documentos contendo tex-
tos e desenhos para que a obra pudesse ser levada a cabo apesar da sua au-
sência, evitando que esta parasse. Ainda assim, a obra não ficou como planeada, 
mas não deixa de ser um bom exemplo de como esta prática, de acompanha-
mento da obra via controlo remoto, se começava a propagar.

 Uma figura que contribuiu para a difusão do uso do desenho e das so-
luções arquitetónicas da época, foi Antonio Averlino (1400-1469), conhecido por 
Filarete, através da escrita do seu tratado que, ao contrário de muitos do seu 
tempo, era amplamente ilustrado. É Filarete que idealiza a primeira cidade utópica 
desenhada, Sforzinda, fazendo uso da perspetiva - apesar dos seus desenhos 
não serem os melhores exemplos em termos de técnica de representação - e, em 
termos teóricos, procura encontrar uma definição de desenho dividindo-o “em 
três tipos: disegno in di grosso (esboço), disegno proporzionato (com uma escala) 
e disegno rilevato (modelo tridimensional).”91

 Por volta de 1450, Alberti escreve Da Re Aedificatoria, talvez o tratado 
mais importante do Renascimento, com base no tratado de Vitrúvio. Uma perso-
nalidade que defende o arquiteto como um desenhador através de uma planifica-
ção prévia da obra e da concepção de códigos de sistematização dos desenhos 
de projeto (desenho não perspético), assim como a separação do projeto e da 
execução.

90 Apesar de ser a opinião de vários autores, Domingos Tavares, por exemplo, considera essa atri-
buição um mito, fruto do uso dos estudos óticos em investigações físicas, levadas a cabo por figuras 
que lhe foram precedentes, associados à imensa fama que adquiriu na sua época.
91 Eduardo Côrte-Real, Op. cit., p.31
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2.19. Donato Bramante (1444-1514), Studi per San Pietro
2.20. Leonardo Da Vinci, estudos para edifício de planta centralizada, c.1487-1490
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 É na figura de Leonardo da Vinci (1452-1519) onde “muito mais do que 
um talento, o desenho vai-se tornando uma maneira de pensar.”92 Através dos 
seus desenhos Leonardo mostra fazer uso do desenho como uma visualização 
gráfica do seu próprio pensamento. Para este autor, o desenho é o registo do seu 
raciocínio juntamente com um método de observação e análise, uma via de inves-
tigação para o conhecimento do mundo. “Os seus códices revelam um constante 
desejo de conhecer compreendendo através do sentido visual.”93

 Apesar de ter realizado alguns projetos sobretudo ligados à arquitetura 
militar, esta área não estava nos seus principais interesses, e os desenhos rigo-
rosos de comunicação com a obra não constam no seu método de trabalho, 
preferindo desenhos de carácter solto, pouco rígido e de contorno irregular - o 
esboço - uma vertente de desenho difundida com o terminar do século XV.

 Rafael Sanzio (1483-1520), nomeado pelo Papa Leão X como responsá-
vel pela conservação do monumentos da Roma Antiga, exalta a importância do 
desenho rigoroso no registo das ruínas romanas. Rafael defende um levantamen-
to através da representação em planta, fachada e corte, dos monumentos com-
pletos, numa carta endereçada ao pontífice em 1519, um “testemunho da cons-
ciência da necessidade de criar protocolos de reconhecimento inequívoco.”94

 Através das várias personagens que marcaram o Renascimento italiano, 
pode-se perceber que não existia uma formação num ramo único e os arquitetos 
entravam na profissão através de diferentes percursos de aprendizagem. Era co-
mum uma formação através de uma vertente artística, como é o caso de Rafael, 
pela pintura, ou de Michelozzo, pela escultura. A formação em ourivesaria tam-
bém constituía um método de entrada, como é o caso de Brunelleschi, um curso 
que fornecia conhecimentos base comuns e necessários noutras áreas artísticas. 

92 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000, p.144
93 Eduardo Côrte-Real, Op. cit., p.39
94 Idem, ibidem, p.38
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Havia, portanto, uma predominância de pessoas com uma formação no campo 
das artes que, pelo conhecimento que tinham a nível do desenho, da geometria 
e da matemática ligavam o conhecimento teórico proveniente da sua educação 
artística ao conhecimento técnico e prático dos pedreiros e mestres construtores. 
 Tanto Alberti como Leonardo reconheciam a insuficiência da componente 
prática como única forma de formação do arquiteto e, com base nesta posição, 
houve um movimento de amplificação da educação artística através da criação de 
academias.
 O formato das primeiras academias não consista numa passagem de co-
nhecimentos de professores para alunos, mas sim de uma reunião de artistas de 
várias idades onde assuntos relacionados com arte eram debatidos e se partilha-
vam técnicas enquanto desenhavam - como é exemplo a Academia del Disegno, 
fundada em 1562 por Giorgio Vasari. Mais tarde, surgiram academias cujo ob-
jectivo principal seria o ensino de novos artistas, como é o caso da Academia de 
S.Lucca, fundada por Frederico Zuccari em 1593.

 Até ao século XVI, como constatado nos capítulos anteriores, o ensino 
da arquitetura era predominantemente baseado no sistema de aprendiz, onde os 
aspirantes à profissão trabalhavam sob a alçada de um mestre nas suas oficinas, 
e o paradigma português não era excepção. Sendo a componente prática funda-
mental para a entrada na profissão, a participação no estaleiro da construção de 
obras régias também se revelava uma opção para a formação dos arquitetos da 
época, concluindo-se que as “catedrais, os mosteiros, os castelos e as igrejas em 
geral foram grandes ateliers e locais de ensino/aprendizagem da arquitectura.”95

 É ainda no século XVI que a componente teórica se alia à prática na forma-
ção artística e do ensino da arquitetura no contexto português, através da criação 
de aulas, como a Aula do Risco no Paço da Ribeira, em 1594. A esfera teórica 
usada neste tipo de aprendizagem era baseada na tratadística e nos ensinamentos 

95 Maria Calado, O Ensino da Arquitectura em Portugal. Abordagem Histórica. In Jornal dos Arquitec-
tos, Lisboa, Associação dos Arquitectos Portugueses, 55, 1987, p.6
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clássicos, designadamente nos tratados dos grandes mestres como Vitrúvio, Ser-
lio, Alberti e Palladio, e lecionada por mestres arquitetos que ocupavam altos car-
gos nas obras régias, como Fillipo Terzi (1520-1597) e António Rodrigues (1525-
1590). António Rodrigues, considerado por Domingos Tavares como o primeiro 
arquiteto português de base científica, contribuiu também para a defesa do dese-
nho como antecessor da construção, no contexto do Renascimento em Portugal. 
Este arquiteto foi responsável pelas obras do rei durante 25 anos, defendendo o 
uso do desenho como ferramenta fundamental do trabalho e do conhecimento 
do arquiteto, materializando-se a partir das suas quatro representações: plantas, 
alçados, cortes e perspetivas.
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2.21. Jean-Baptiste Martin, Une assemblée ordinaire de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture au 
Louvre, c.1712-21
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 Os métodos de ensino usados no século XVII eram já bastante diferentes 
daqueles usados na Idade Média e durante o Renascimento, no sentido em que o 
interesse pela componente teórica torna-se agora muito mais incisiva e presente 
nas bases pedagógicas. No final do século XVII, durante o reinado de Louis XIV, 
a Académie Royale d’Architecture abre portas, no Palácio Real em França, con-
siderada por Myra Nan Rosenfeld como a primeira escola oficial de arquitetura.96 
Esta academia, instalada no mesmo local que a Académie Royale de Peinture et 
de Sculpture - criada anos antes, em 1648 - lecionava disciplinas como história, 
astronomia, música, geometria e arquitetura, a par da especialização através de 
trabalhos práticos.
 O ensino nesta nova escola era baseada na leitura e análise dos tratados 
e das obras dos grandes mestres, quer do passado, quer dos que exerciam na 
época, nas grandes obras régias, palestras e discussões e no desenho do na-
tural.97 O método de ensino na Academia, assim como a sua aproximação a um 
ensino cada vez mais apoiado em bases teóricas tornou-se um exemplo, influen-
ciando o ensino em várias partes da Europa nos séculos seguintes.

 Em Portugal, no século XVII nasce o interesse pela Engenharia Militar e, 
em 1647, cria-se a Aula de Fortificação e Arquitectura Militar na Ribeira das Naus, 
no sentido de colmatar as “prementes necessidades de formação de um escol 
nacional, fiel e actualizada de engenheiros”.98 Esta aula, inicialmente ministrada 
por Luís Serrão de Pimentel, tinha como público alvo militares, no entanto era fre-
quente a participação de alunos da Aula do Paço, para que pudessem estar a par 
do estudo da engenharia militar e do urbanismo, em simultâneo com a formação 

96 Myra Nan Rosenfeld, The Royal Building Administration in France from Charles V to Louis XIV. In 
Spiro Kostof, Op. cit., p.162
97 “The architect studied Roman Orders, works of famous architects of the past and present, the 
royal buildings, and architectural treatises” Myra Nan Rosenfeld, The Royal Building Administration in 
France from Charles V to Louis XIV. In Spiro Kostof, Op. cit., p.177
“La Academia estaba encargada de transmitir los principios del arte a sus miembros por medio de 
conferencias y lecciones impartidas a los estudiantes a través de dibujos tomados del natural.” Arthur 
D. Efland, Op. cit., p. 64
98 Gonçalo Canto Moniz, O ensino moderno da arquitectura : a formação do arquitecto nas escolas 
de Belas Artes em Portugal, 1931-1969, Porto, FIAJMS, 2019, p. 269
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em arquitetura, assim como o contrário. 

 Durante o final do século XVII e grande parte do século XVIII, o ensino artís-
tico continuou a ser dado na Academias, em França e um pouco por toda a Europa 
- em Portugal, por exemplo, desde a abertura da Aula de Fortificação e Arquitectu-
ra Militar, foram sucessivamente abrindo várias aulas em diferentes localizações ao 
longo dos anos.99 No caso das Academias francesas, estas encerram em Agosto 
de 1793, na expectativa de uma reforma no ensino. Como resposta a esta crise, 
surge a École Polythecnique “em resultado da importância crescente que tomam, 
em relação à Academia, as disciplinas científicas de índole matemática; a formação 
de engenheiros prevalecerá, apesar da permanência de uma certa instrução arqui-
tectónica”100, uma escola dedicada ao estudo de áreas mais técnicas e científicas, 
cujo objectivo seria treinar engenheiros militares e arquitetos capazes de resolver 
os problemas da construção de estradas, pontes e fortificações e questões topo-
gráficas, de modo a alargar as fronteiras do território francês. Nesse sentido, as 
áreas científicas e as matemáticas eram a base dos seus estudos, a par com a 
física, a química e os estudos arquitetónicos. Uma das figuras que se destaca no 
ensino desta escola é Jean-Nicolas-Durand (1760-1834), cujo tratado Précis des 
Leçons d’Architecture, produzido no início do século XIX “apresenta as suas teo-
rias sobre arquitectura, rompendo com a tradição vitruviana, propondo soluções 
cujos elementos têm uma possibilidade combinatória infinda e são completamente 
funcionalistas”.101

 

99 “Meio século depois era possível com “gente da casa” começar a abrir mais aulas (ou academias): 
Baía, 1696; Rio, 1698; S. Luís do Maranhão, 1699; Recife e Viana, 1701; Peniche, 1719; Almeida e 
Elvas, 1732; Belém do Pará, 1758; quase uma por região militar, funcionando, conforme os casos, 
com maior ou menos regularidade, sendo especialmente significativo o facto de só terem sido criadas 
na Metrópole e no Brasil.” Walter Rossa, A cidade portuguesa. In Paulo Pereira (dir.). História da Arte 
Portuguesa, 3º volume, Lisboa, Temas e Debates, 1995, p. 271
100 Nuno Portas, Arquitectura(s). História e Crítica, Ensino e Profissão, Porto, FAUP, 2005, p. 355
101 Ana Leonor Rodrigues, O Desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 
2000, p.161
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O período oitocentista no território português, distingue-se da realidade francesa, 
pelas naturais consequências do terramoto que arrasou a cidade de Lisboa em 
1755. Esta situação pediu uma necessidade de reconstrução e, por conseguinte, 
um novo pensar arquitetura capaz de criar um sistema de construção apto para 
resistir a desastres futuros e minimizar a queda de escombros. Esta decisão de 
um melhoramento da construção, nomeadamente através do uso de novas técni-
cas construtivas e a necessidade de mudança e modernização também se reflete 
na formação em arquitetura.
 Para o planeamento da reconstrução foi criada a Casa do Risco das 
Obras Públicas onde funcionavam três aulas: a Aula do Risco de Pintura, a Aula 
do Risco de Escultura e a Aula do Risco de Arquitetura. Para além do apoio nas 
matérias e tratados clássicos utilizados pelas aulas anteriores, acrescentam-se 
ainda as tendências barrocas e os manuais franceses que circulavam na época, 
matérias estas lecionadas pelo Arquitecto das Obras Públicas.
 Ainda no século XVIII em Portugal, foram criadas outras aulas que con-
tribuíram para o ensino da arquitetura, tais como a Aula Pública de Debuxo e 
Desenho no Porto (1779), a Aula de Debuxo em Lisboa (1781), e a Academia 
Real de Fortificação, Artilharia e Desenho (1790), que substituiu a antiga Aula de 
Fortificação. Apesar da criação destas aulas, o ensino da arquitetura ainda se 
baseava muito na aprendizagem em estaleiros, de modo a que a sua existência 
“não introduz alterações significativas, mas garante a continuidade de um método 
fortemente apoiado na prática e na tratadística clássica.”102

102 Gonçalo Canto Moniz, Op. cit., p. 25
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 Em 1819, foi fundada a École Royale des Beaux-Arts em Paris, uma es-
cola que serviu como modelo de referência para o ensino da Pintura, Escultura e 
Arquitetura. O ensino da arquitetura no que diz respeito ao trabalho de projeto era 
leccionado através do conceito de atelier, assim como através do estudo de sa-
beres do campo das ciências, elevando a disciplina para um estatuto superior nas 
grandes artes.103

 No panorama nacional, o ensino passa a estar concentrado numa só insti-
tuição, acabando com as aulas existentes, com a abertura da Academia de Belas-
-Artes em 1836, primeiro em Lisboa e meses depois no Porto, no âmbito da refor-
ma da função pública. Tratava-se um ensino público e teórico, apoiado no ensino 
da escola de Paris e em conhecimentos trazidos pelos bolseiros portugueses.104 
Nas academias os alunos formavam-se com base em áreas em que o desenho 
adquiria um papel preponderante, como a gravura, a pintura, a escultura e a arqui-
tetura, introduzindo “(...) uma mudança, ainda que lenta, do paradigma de ensino 
ao trocar Itália por Paris, ou seja, substituir o classicismo tratadístico romano pelo 
método de ensino na École de Beaux-Arts parisiense.”105

 No final do século XIX, dá-se em Portugal, a separação entre a escola e 
a academia, através de uma reforma no ensino com o objectivo de dividir o setor 
académico e o setor pedagógico, passando as Academias de Belas-Artes a Es-
colas de Belas-Artes, em 1881. Estas escolas tinham como currículo pedagógico 
um percurso comum a todos os alunos através do Curso Geral de Desenho - 
demonstrando que o domínio desta ferramenta era a principal base sobre a qual 
assentavam os ramos artísticos - e uma especialização através da frequência de 

103 “At any rate, in France at least architecture saw itself more and more exclusively as high arte - and 
it was taught that way at the École des Beaux-Arts.” Spiro Kostof, A History of Architecture: settings 
and rituals, New York, Oxford University Press, 1995, p. 577
104 “(...) a criação das Academias de Belas-Artes (…) foi acompanhando as transformações e os 
debates que se realizavam em Paris, através dos bolseiros enviados regularmente para completar a 
sua formação na École.” Gonçalo Canto Moniz, Op. cit., p. 23
105 Idem, ibidem, p. 25
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Cursos Especiais, entre eles o curso de Arquitectura Civil.106

 No contexto internacional do início do século XX, o foco do ensino move-
-se das instituições francesas, mais clássicas e conservadoras, para uma aborda-
gem mais progressista com a fundação da Bauhaus, em 1919, em Weimar. Uma 
escola moderna, com o intuito de reunir todas as artes e ofícios num só lugar de 
ensino, uma convergência de correntes artísticas muito diversas, numa perspetiva 
de dignificar o artista e o artesão.107 O percursor deste método de ensino foi Wal-
ter Gropious (1883-1969), diretor da escola, responsável pelo projeto da mesma, 
quando esta se muda, em 1924, para o novo campus em Dessau. Sente-se ago-
ra uma primeira aproximação do ensino da arquitetura aos métodos praticados 
nos dias que correm.

 O ensino artístico na Escola de Belas-Artes em Portugal sofre uma refor-
ma em 1957, a partir de estatutos aprovados sete anos antes, passando esta a 
denominar-se Escola Superior de Belas-Artes.
 Em 1979, ganha o estatuto de faculdade, e o curso de Arquitectura dado 
na Escola Superiores de Belas-Artes autonomiza-se, passando a existir separa-
damente, como permanecem nos dias de hoje, tanto em Lisboa, como no Porto. 
“O ensino da Arquitectura está hoje integrado no sistema universitário público e 
privado, com um conjunto de cursos que formam o arquitecto para a prática pro-
fissional, nas suas múltiplas abordagens, e para a investigação, tanto disciplinar 
como interdisciplinar.”108

106 “(...) mantinha-se o Curso Geral de Desenho, a que se acresciam seis cursos especiais - Ar-
quitectura Civil, Pintura Histórica, Pintura de Paisagem, Escultura Estatuária, Gravura e Talho Doce 
e Gravura de Madeira” Margarida Calado e Hugo Ferrão, Da Academia à Faculdade de Belas Artes. 
In Sérgio Campos Matos, Jorge Ramos do Ó (coord.). A Universidade de Lisboa. Séculos XIX-XX, 2º 
vol, Lisboa, Universidade de Lisboa, 2013, p. 1117
107 “The students were to be trained as both designers and craftsmen and imbued with the demo-
cratic collectivity of teamwork” Spiro Kostof, A History of Architecture: settings and rituals, New York, 
Oxford University Press, 1995, p. 702
108 Gonçalo Canto Moniz, Op. cit., p. 15
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 Para os estudantes de agora pode parecer ciclópica essa missão de transformar 
o mundo com recurso a uma arma tão ligeira e, simultaneamente, tão difícil de ma-
nusear como o desenho. Mas o trabalho, o treino constante da relação do exercí-
cio da mão com a inteligência crítica, a persistência na defesa de um ideal, aliados 
à paixão pela prática do fazer, serão sempre capazes de proporcionar o avanço de 

mais um passo em direcção ao futuro.109

109 Domingos Tavares, Ensinar Projectando. In Mário Mesquita, Marques da Silva : o aluno, o profes-
sor, o arquitecto / ideia e projeto, Porto, IMS, 2006
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 A terceira parte deste trabalho de investigação foca-se no estudo do de-
senho como instrumento auxiliar do processo criativo e clarificador do pensamen-
to arquitetónico enquanto método de ensino da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto. A grande incidência deste estudo é a unidade curricular 
Projeto 1, o primeiro contacto dos estudantes com a concepção arquitetónica e 
a problematização da criação do espaço. Para isso, é realizada uma análise da 
metodologia presente nesta unidade curricular, procurando descobrir o lugar que 
o desenho ocupa neste método de ensino; se existe um incentivo na apropriação 
do desenho por parte dos professores e de que forma se realiza; a sua relação 
com a unidade curricular Desenho 1, entre outras questões consideradas perti-
nentes.
 Para uma compreensão dos efeitos desta prática pedagógica, abran-
gem-se conteúdos das sucedentes de Projeto 1, nomeadamente a partir do ter-
ceiro ano, quando o desenho analógico abandona o seu caráter obrigatório na 
introdução do desenho computadorizado. Esta abordagem permite perceber o 
alcance dos conteúdos abordados no primeiro ano a nível do uso do desenho e 
as transformações que possam ocorrer com a entrada no domínio digital.
 Este estudo é baseado na informação recolhida a partir de testemunhos 
de professores com experiência de ensino nestas unidades curriculares, Projeto 
e Desenho, e complementada pelo ponto de vista do corpo estudantil, para que 
haja uma visão abrangente da experiência da comunidade escolar desta faculda-
de.

3. O DESENHO E O ENSINO NA FAUP

O Desenho e o Ensino na FAUP
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3.01. Marques da Silva, estudos para a casa-atelier
3.02. Marques da Silva, estudo do jazigo da família Ramiro Magalhães

3.01

3.02
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 Antes de se partir para o estudo do método pedagógico da atual Facul-
dade de Arquitectura da Universidade do Porto, no que diz respeito a esta ligação 
simbiótica entre o desenho e o ensino da arquitetura, importa esclarecer quais as 
figuras responsáveis por este legado, a natureza da sua formação académica e 
as causas por estes defendidas, criadores, talvez, de uma corrente de influências 
que se reflete nos dias que correm.
 Apesar da inevitável e constante mutação em torno da escola - já que, a 
meu ver, esta é feita do presente, por e para os seus intervenientes atuais, respon-
dendo por isso à circunstância da sociedade, a todos os estímulos exteriores e ao 
tempo e espaço em que se insere - existe uma continuidade na transmissão dos 
saberes, uma herança pedagógica que aproxima a escola de agora com o legado 
da escola do porto, mesmo se não o for.
 Mas em que consiste então aquilo a que chamamos escola do porto? É 
uma denominação que surge apenas da localização geográfica desta escola? É 
fruto de um plano curricular singularmente estruturado e que confere uma iden-
tidade aos arquitetos por ela formados? Parece mais sensato considerar que se 
trata de um processo contínuo de aprimoramento de questões ligadas ao ensino 
da arquitetura, contaminado pela paisagem social que foi atravessando, desde a 
sua fundação. No entanto, parece existir um elemento que, através deste contex-
to em constante mudança, se mantém sólido, nomeadamente a particular persis-
tência do uso do desenho como ferramenta do processo projetual.
 “Foi com base na aceitação do principio metodológico de que o desenho 
é um instrumento privilegiado no processo de projectar em arquitectura que se 
fundamenta a escola do porto e foi isso que lhe conferiu a sua especificidade mais 
vincada.”110

 Ainda que a escola do porto seja reconhecida pelas influências de uma 
geração de arquitetos formados entre os anos 50 e 70 do século XX, não se po-
derá afirmar que foi aí que tudo começou, para isso, torna-se necessário recuar 
aos finais do século XIX, ao encontro de José Marques da Silva, um dos principais 

110 Alves Costa, Introdução ao estudo da história da arquitectura portuguesa: outros textos sobre 
arquitectura portuguesa, Porto, Faup Publicações, 2007, p.142
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3.03. Marques da Silva, estudo da Casa de Serralves
3.04. Marques da Silva, estudo de alçado

3.03

3.04
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protagonistas do panorama arquitetónico do seu tempo no norte de Portugal.

 José Marques da Silva (1869-1947), matricula-se na Academia Portuense 
de Belas Artes em 1881, onde experiencia o primeiro contacto com uma pedago-
gia apoiada no desenho, presente na estrutura de ensino da Academia e premissa 
essencial na prática do seu currículo pedagógico composto por: Desenho Histó-
rico, Pintura, Escultura, Arquitetura, complementadas pelas aulas de Anatomia e 
Perspectiva.
 De facto, o domínio do desenho era privilegiado numa “práctica pedagógi-
ca com o peso da cópia, da repetição, da mimesisi no que ela tem de limitador da 
inovação mas na acentuação voluntariosa do fazer e no trânsito dos “modelos” e 
da sua informação”111. Recorria-se ao estudo de manuais e tratados e incentivado 
pelos seus docentes, nomeadamente João Marques da Silva Oliveira, professor 
regente de Desenho Histórico, para o qual o desenho agia como uma linguagem 
universal, base comum e fundamental a todas as vertentes artísticas.112

 Para além da sua formação na Academia de Belas-Artes do Porto, a sua 
passagem pela École dês Beaux-Arts de Paris, iniciada em 1889, foi um dos 
coeficientes que contribuíram para moldar a sua conduta enquanto arquiteto e 
professor.113 Enquanto que na École adquiria as componentes teóricas do curso 
parisiense - através dos cursos teóricos de Ciências e História - no atelier de Vic-
tor Laloux consolidava a sua a sua aprendizagem ligada à prática da arquitetura 
“em espírito de atelier, a ao ritmo Beaux-Arts, aprendendo fazendo”.114

 

111 Domingos Tavares, Ensinar Projectando. In Mário Mesquita, Op. cit., 2006
112 “Que o desenho era prioritário na formação e nos currículos prova-o ainda o estímulo do Prémio 
pecuniário de desenho, atribuído anualmente, com um “partido” de 60$0000 réis que, (…) ia contem-
plando alunos concorrentes dos diversos anos do curso de Desenho” António Cardoso, O arquitecto 
José Marques da Silva e a arquitectura no Norte do País na primeira metade do século XX, Porto, 
Faup Publicações, 1997, p.21
113 “A arte do lápis, aprendeu-a M. Da Silva em Paris, nas Beaux-Arts, solidamente. Copiando e 
exercitando muito, dominou com êxito a gramática do grande desenho e das magníficas compo-
sições.” José Carlos Portugal. In Arquitectura, pintura, escultura, desenho : património da Escola 
Superior de Belas Artes do Porto e da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto, 
Universidade do Porto, 1987, p.64
114 António Cardoso, Op. cit., p.45
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3.05. Carlos Ramos, estudo urbanístico para a Praça do Rossio
3.06. Carlos Ramos, esboço do Pavilhão da Colonização - Exposição do Mundo Português

3.05

3.06
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É no ano de 1913 que ocupa o cargo de diretor da Escola de Belas Artes do 
Porto, numa altura em que já se destacava como um dos principais arquitetos da 
cidade, responsável pelas obras da Câmara Municipal.
 No que concerne à sua ideologia pedagógica, estava muito ligada ao mé-
todo de ensino da academia francesa, fruto da sua formação académica, apoiada 
num desenho de características formais, clássico e ligado à grande composição, 
“pugnando pela intensificação das práticas de desenho aplicado ao exercício da 
composição arquitectónica e ao desenvolvimento das capacidades criativas dos 
estudantes, fortemente ancoradas no desenvolvimento dos conhecimentos técni-
cos e no domínio dos saberes oficiais”.115

 Estes princípios pedagógicos ligados ao academismo e à instrução fran-
cesa impulsionados por Marques da Silva, sofrem uma mutação aquando da 
ocupação do cargo por Carlos Ramos como diretor da Escola de Belas Artes 
do Porto (EBAP), propondo uma série de mudanças que viriam a influenciar a 
formação, e a consequente prática profissional, das gerações de arquitetos por 
ela formados.
 
 Carlos Ramos (1897-1969), apesar de natural do Porto, realiza os seus 
estudos na Escola de Belas Artes de Lisboa (EBAL) - iniciando em 1915, termi-
nando o curso de Arquitetura em 1921, e obtendo diploma em 1926 - cidade 
essa que o acolhe, juntamente com a sua família, desde tenra idade, impedindo-
-o, por uma questão de circunstância, de ser fruto direto da formação académica 
difundida por Marques da Silva.
 A sua ligação com a escola portuense dá-se em 1940 quando é convida-
do a lecionar nesta instituição, até 1946, ano em que se muda para Lisboa, como 
professor da EBAL. No entanto, a sua estadia em Lisboa não se alonga, ficando 
apenas por um período de dois anos, retornando à EBAP, onde mais tarde, em 
1952, assume a sua direção, até ao ano de 1967.
 A presença de Carlos Ramos foi fundamental para a reestruturação do 
currículo pedagógico até então utilizado, com um papel principal “neste proces-

115 Domingos Tavares, Ensinar Projectando. In Mário Mesquita, Op. cit.
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3.07. Fernando Távora, desenho de Chion-in Temple, Quioto
3.08. Fernando Távora, desenho do jardim de Tofukuj Temple, Quioto
3.09. Fernando Távora, desenhos do quarto do hotel, Quioto

3.07

3.093.08
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so de valorização, abertura e modernização da EBAP, depois ESBAP, onde, es-
sencialmente, criou uma constante dinâmica cultural e pedagógica”.116 O ensino 
apoiado em princípios academistas, que aproximava a aprendizagem na EBAP ao 
método das escolas francesas, passa, por vontade de Carlos Ramos, a inspirar-
-se nos ideais e nas metodologias de ensino referenciadas por Walter Gropius, na 
Bauhaus.
 A escola portuense estava agora a associar-se a um ensino com valores 
distintos, apoiados numa “valorização do método de projecto, uma coordenação 
dos diversos saberes, a concepção tridimensional do espaço, a aproximação en-
tre projecto e construção promovendo a obra, o urbanismo, o trabalho de equipa, 
o estudo da Arquitectura, da história da Arquitectura, a experiência profissional 
dos professores, e uma escola de pequenas dimensões.”117

 Para além da defesa do método projetual como processo, face a um 
sistema que privilegiava o produto final, Carlos Ramos alargava aquilo que con-
siderava serem os conhecimentos essenciais do arquiteto, para além do saber 
desenhar e projetar, encontrando espaço para o lugar do debate de ideias e o 
envolvimento da Arquitetura na sociedade. “Soube ser o homem de espírito e 
o homem de acção que motivou uma grande coesão entre as três artes, sem 
descuidar outras disciplinas, e redobrar o sentido da relação e do parentesco 
mútuos.”118

 
 Pouco tempo depois da entrada de Carlos Ramos na escola do Porto, 
Fernando Távora (1923-2005) inicia a sua formação (entre 1942 e 1947), obtendo 
diploma em 1950. Um ano depois retorna à EBAP como assistente voluntário de 
Carlos Ramos e depois, em 1958, contratado como 2º Assistente.
 Partindo destes dados biográficos, e tendo em conta o contexto acadé-

116 José Manuel Fernandes, Carlos Ramos: arquiteturas do século XX em Portugal, Lisboa, Impren-
sa Nacional Casa da Moeda, 2014, p.150
117 Gonçalo Canto Moniz, Prática(s) de arquitectura. Projecto, investigação, escrita, Ciclo de Li-
ções, FAUP, p.9
118 Joaquim Machado Chaves. In Arquitectura, pintura, escultura, desenho : património da Escola 
Superior de Belas Artes do Porto e da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto, 
Universidade do Porto, 1987, p.12
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3.10. Fernando Távora, desenho do templo de Baco em Balbeque
3.11. Fernando Távora, desenho do templo de Baco em Balbeque
3.12. Fernando Távora, desenhos da Igreja dos Santos Apóstolos, Atenas

3.10

3.11

3.12
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mico acima esclarecido, percebe-se que a formação de Fernando Távora acom-
panha a transição do ensino apoiado na Beaux-Arts, e a sua posterior solidifica-
ção, fruto das reformas e ideologias impulsionadas por Carlos Ramos ao longo da 
sua passagem pela EBAP.
 É talvez produto dessa ação de mudança pedagógica de Carlos Ramos 
a apropriação do desenho como ferramenta do processo projetual e sustentáculo 
do pensamento arquitetónico, um instrumento acessível a todos os que se dis-
puserem a usá-lo. Távora usa o desenho no desembaraçar do processo projetual 
como organizador do pensamento, mas também no sentido de compreensão e 
interpretação daquilo que o rodeia, e sobretudo na sua vertente investigativa.119 
É exemplo disso, os inúmeros cadernos preenchidos com desenhos de viagem 
que retratam o olhar atento como via o mundo que percorria e a vontade de o 
compreender ao mais ínfimo pormenor. Nas palavras de Alexandre Alves Costa, 
“oposto ao turista que tira fotografias apressadamente e depois vê em casa o que 
não teve tempo para viver”.120

 Foi esta atitude, em que o desenho parecia pertencer tão naturalmente, 
que transmitia aos estudantes que por ele se foram cruzando, ao usar os seus de-
senhos como forma de explicação das suas ideias e dos seus ensinamentos.121

 Esta questão do desenho estar presente, seja na formação académica 
ou na prática arquitetónica, e ser utilizada e dominada quer no seu caráter inves-
tigativo ou de representação e comunicação do projeto, foi uma realidade, como 
considerado nos parágrafos anteriores, para os mestres - Marques da Silva, Car-
los Ramos e Fernando Távora - que acompanharam e marcaram a história do 
ensino da arquitetura na cidade do Porto. Apesar disso, talvez por uma questão 

119 “Para ele, desenhar não é apenas adquirir conhecimento, é também investigar. Aquilo que ele 
desenhou despiu-se, sob os seus olhos, da névoa que funde tudo no todo e adquiriu a presença de 
uma identidade definida.” Alves Costa, Op. cit, p.146
120 Idem, ibidem, p.141
121 “No ensino da ‘escola do porto’ é incontornável a referência à profundidade relacional/cultural 
desse exercício simultâneo, da palavra e do desenho, que dele fazia Fernando Távora nas suas aulas 
de Teoria Geral da Organização do Espaço, a que tive a feliz oportunidade de assistir em 1981-82.” 
Daniel Oliveira, Op. cit., p.188
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3.13. Álvaro Siza, estudos da Igreja de Santa Maria 
3.14. Álvaro Siza, estudos da Adega Mayor

3.14

3.13



105

de proximidade temporal, ou uma maior e mais rápida divulgação e acesso da 
comunidade ao trabalho e método desenvolvido pelos arquitetos da atualidade, 
quando se fala de desenho de arquitetura, inevitavelmente fala-se de Álvaro Siza 
Vieira.
 

 Álvaro Siza (1933), forma-se na Escola Superior de Belas-Artes do Porto 
em 1955, colaborando no atelier de Fernando Távora nesse mesmo ano, o que 
sugere que, tanto a sua formação académica, como o início do seu percurso 
profissional tenha sido marcada e, consequentemente, influenciado pelos ensina-
mentos e convívios com Carlos Ramos e Fernando Távora.
 A ligação com a arte e o desenho começa desde cedo na sua vida, enal-
tecida ainda pela sua vontade em ingressar no curso de escultura que, por desa-
grado de seu pai, nunca chega a frequentar - no entanto, adquire alguma forma-
ção nessa área já que aquando da sua formação, o primeiro ano na ESBAP era 
comum a todas os cursos, Pintura, Escultura e Arquitetura. Contudo, “ao apren-
der o ofício, não de escultor mas de arquitecto, Álvaro Siza consegue conciliar a 
arte e o ofício, o desenho e a técnica, a ideia e o projeto, como faz… um artista. 
E desenha como um.”122

 O desenho passa assim a ser fundamental no seu método de trabalho, 
com uma finalidade prática, de procura de soluções e ordenação do pensamen-
to “como uma ajuda para trabalhar uma ideia, como elemento de diálogo com 
outros interlocutores que intervêm no processo de concepção do projeto. Mas 
também como divertimento, ainda que este oculte sempre uma certa necessida-
de”.123

 É através do desenho que Álvaro Siza testa soluções e vai controlando o 
processo criativo, criando um diálogo gráfico no processo de execução dos seus 
projetos, desde o esquiço inicial até ao momento da materialização da obra, com 

122 Margarida Cunha Belém, O essencial sobre Álvaro Siza Vieira, Lisboa, Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2012, p.34
123 Álvaro Siza. In Pedro de Llano, Carlos Castanheira, Álvaro Siza: obras e proxectos. trad. Mario 
Herrero. Madrid, Electa España, 1995, p.47
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3.15. Álvaro Siza, estudos de alterações, projeto da Quinta do Bom Sucesso
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o fim da sua construção. Nas palavras de Ren Ito, arquiteto japonês que cola-
borou com Álvaro Siza no seu escritório entre 2004 e 2011, “o desenho opera 
[para Álvaro Siza] como mediador, não se limitando a representar o objecto, mas 
a expressar a condição conceptual do programa, do lugar, do modo de construir. 
O desenho (…) transforma-se no processo de projetar.”124

Em regra Siza desenvolve os projetos através do seguinte método de trabalho:
1. Cria esquissos simples depois de estudar o contexto. Os esquissos podem 
conter apenas a localização do edifício e/ou indicações sobre a localização dos 

quartos ou áreas;
2. Os colaboradores elaboram o desenho e a maqueta simples com base no 

esquisso;
3. Siza indica as alterações aos desenhos e às maquetas;

4. Repete os pontos 2 e 3 as vezes necessárias, até chegar à forma final aproxi-
mada;

5. Depois de entrar na fase de execução do projeto o colaborador prepara os 
desenhos, tendo como referência outros projetos anteriores do arquiteto. Nesta 
fase as reuniões são feitas a intervalos. Siza dá várias indicações, inclusive as 

dimensões de cada peça do caixilho.125

124 Ren Ito, Álvaro Siza, design process: quinta do Bom Sucesso, housing project, Lisboa, Instituto 
Superior Técnico, 2014, p.15
125 Idem, ibidem, p.30
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3.16. Folha de trabalho, UC Projeto 1. Desenho de Beatriz Cruz
3.17. Folha de trabalho, UC Projeto 1. Desenho de Hugo Costa
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 O percurso académico dos alunos que ingressam no Mestrado Integrado 
em Arquitetura (MIARQ) na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
(FAUP), inicia-se com uma forte componente prática associada ao desenho. Este 
encontra-se presente, ainda que assumindo papéis distintos, nas várias unida-
des curriculares que compõem o plano de estudos126 neste início de percurso, 
particularmente no primeiro ano. Neste ano, o desenho, encontra o seu espaço 
e utilidade em Projeto, tanto no processo de procura da solução que melhor é 
capaz de responder ao problema proposto, como na comunicação e representa-
ção dessa mesma solução; em Desenho - possivelmente a UC onde é abordado 
no seu estado mais comum e natural - usado com o intuito de criar um domínio 
na representação do espaço, do correto uso da perspetiva, da representação da 
sombra e da luz, como forma de reconhecimento e compreensão do real; em 
História, numa vertente investigativa, um instrumento de análise e interpretação 
de formas e ligações, uma procura de respostas e significados em arquiteturas 
em contextos temporais, espaciais e culturalmente diferentes; e em Geometria, 
através da instrução de diferentes sistemas de representação, técnicos e rigoro-
sos, que usam o desenho como uma ferramenta de modelação tridimensional, 
tratando o espaço através de processos construtivos específicos.
 É, deste modo, com segurança, que se afirma que o desenho - desde o 
ato prático de desenhar um esquiço numa folha de papel, ao menos háptico de 
análise crítica e comparativa de uma planta - é objeto de  estudo e aprendizagem, 
girando em torno do aluno desde o primeiro contacto com a sua formação aca-
démica nesta instituição.
 
 Apesar da multiplicidade de abordagens em torno do desenho, interessa, 
para este estudo, que o foco incidia sobre a forma de desenho que mais foi refe-
renciado até agora: o desenho no auxílio do pensamento arquitetónico, de orga-
nização mental e de pesquisa de soluções, que neste caso, é uma das premissas 

126 As unidades curriculares (UC) que compõem o plano de estudos do primeiro ano do MIARQ 
são: Projeto 1 (21 créditos), Desenho 1 (12 créditos), Geometria e Arquitetura (9 créditos), História 
da Arquitetura Antiga e Medieval (9 créditos) e Teoria Geral da Organização do Espaço (9 créditos) 
(TGOE); Todas as unidades curriculares são de carácter anual.

3.2. COMEÇAR A DESENHAR

3.2.1 A ENTRADA NO DOMÍNIO ANALÓGICO
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especificadas na UC Projeto 1, sendo esta, por isso, objeto de análise.
 De forma a compreender a ação dos seus intervenientes - professores, 
impulsionadores da transmissão dos saberes e alunos, receptores desse ensino e 
sujeitos à sua aprendizagem - no uso ou não dessa ferramenta, e a disponibilidade 
da sua recepção, é oportuna uma primeira análise, mais pragmática e objetiva, 
desta unidade curricular, nomeadamente os objetivos que se pretendem alcançar, 
o método utilizado para tal, para além de outras questões de caráter informativo.
 Projeto 1, é uma unidade curricular que opera através de um modo de tra-
balho presencial, com doze horas de tempos de contacto semanal, divididas por 
parcelas de quatro horas. É portanto, de entre as cinco unidades curriculares do 
plano de estudos do primeiro ano, a que mais tempo ocupa no horário semanal do 
aluno - das quais apenas 1,5 horas são destinadas a tempos teóricos.127

 A unidade curricular Projeto 1, cuja regência, no presente ano lectivo, en-
contra-se a cargo dos Professores José Manuel Soares e Helder Casal Ribeiro, 
realiza os seus tempos teóricos, onde aborda temas relevantes para o exercício e 
fase de aprendizagem do aluno, assim como a introdução das diferentes fases do 
programa e sessões de debate e reflexão, para o conjunto de todos os alunos que 
estão inscritos na disciplina, enquanto que nos tempos práticos, onde são realiza-
dos esses mesmos exercícios e o apoio individual, os alunos são divididos em sete 
turmas, com cerca de 24 alunos cada, acompanhados pelo respetivo professor.128

 O programa divide-se em três fases, com três exercícios distintos. Um 
primeiro exercício, que pretende introduzir ao estudante o uso do desenho como 
uma ferramenta de representação e de procura, o “desbloqueamento da capaci-
dade de representação/ilustração e pesquisa; a consciencialização do papel do 
desenho na investigação do espaço; e a utilização do processo como elemento de 

127 Seguida de Desenho 1, com oito horas semanais, História e Geometria com três horas e meia 
(uma hora e meia de tempos teóricos e duas horas de trabalho prático), e TGOE, com três horas se-
manais (uma hora e meia de tempos teóricos e o mesmo tempo de trabalho prático). É de notar que, 
coincidentemente ou não, as unidades curriculares com maior tempo de contato, com valores mais 
que redobrados, são aquelas onde o desenho, no seu caráter mais livre, é indispensável.
128 Cada professor está encarregue do acompanhamento de uma turma. No ano lectivo 2019/2020, 
os professores de Projeto 1, para além dos seus regentes são: Ana Alves Costa, Daniel Oliveira, Filipa 
Guerreiro, José Cabral Dias e Rui Américo Cardoso.
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constante aferimento”129, abordando as problemáticas originárias de conceitos de 
estrutura, composição, medida, escala, a criação de espaços por processos de 
adição ou por escavação, construídos ou naturais; um segundo trabalho prático 
introduzindo os fatores adversos de um contexto real - já que o primeiro exercício 
é pensado num contexto fictício e abstrato - e uma atenção na concepção dos 
espaços, aprofundando conceitos de composição, medida e modulação; e por 
fim, um terceiro exercício, onde é necessária uma interpretação de um programa 
específico, que embora simples deve conter espaços apropriados a uma determi-
nada função dentro desse mesmo programa, com uma introdução à escolha de 
materiais específicos, uma sensibilidade relativa aos problemas de exequibilidade 
construtiva e estrutural, e priorizando um maior rigor na sua representação.
 Em termos de objetivos, a unidade curricular Projeto 1 intenta a “abor-
dagem genérica da problemática da Arquitectura; o domínio dos instrumentos 
básicos da projectação; a iniciação à metodologia da composição espacial”.130

 Em termos de avaliação, e de uma maneira muito objetiva, será pondera-
da sem recurso a exame final, através de uma avaliação pontual, em cada fase, e 
contínua, contabilizando o percurso do aluno, assim como a sua participação na 
disciplina.
 Esta unidade curricular não recorre ao uso do desenho digital como ob-
jeto de ensino e avaliação, contrariamente à maioria das instituições ligadas ao 
ensino da Arquitetura, dando preferência ao desenho manual, o que acontece até 
ao terceiro ano do curso onde, é, por fim, introduzido o desenho assistido por 
computador.

129 Métodos de ensino e atividade de aprendizagem relativos ao primeiro trabalho prático, descritos 
na Ficha da UC Projeto 1, disponível em anexo
130 Ficha da UC Projeto 1, disponível em anexo
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3.18 

3.18. Diário de bordo, desenho de processo do 2º exercício, UC Projeto 1. Desenho da autora
3.19. Diário de bordo, UC Projeto 1. Desenho de Hugo Costa
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 Sendo esta dissertação em torno do tema do desenho no ensino da Ar-
quitetura, em que procura perceber como se estrutura esta aprendizagem com 
uma grande incidência na disponibilização desta ferramenta no processo proje-
tual, considerou-se que a melhor forma de compreender esta metodologia e as 
suas intencionalidades seria diretamente a partir de uma recolha de testemunhos 
dos propulsores do ensino desta instituição.
 Nesse sentido, foram realizadas várias entrevistas a docentes da Facul-
dade de Arquitectura da Universidade do Porto, com experiência na unidade cur-
ricular de Projeto 1, assim como as suas sucedentes dos anos seguintes. Esta 
recolha de informações tem como intuito perceber de que modo se ensina a criar 
uma agilidade mental para pensar arquitetura através do desenho, assim como de 
que maneira é que essa metodologia se reflete no percurso dos estudantes nos 
anos seguintes. Foi ainda realizada uma entrevista a um docente de Desenho, o 
Professor Vítor Silva, para um alargamento da investigação que se considera en-
riquecida pelo testemunho de alguém que aborda o tema do desenho no ensino 
da Arquitetura, sem que seja diretamente relacionado com a sua aplicação no 
pensamento arquitetónico mas sim como um fim em si mesmo. A disciplina de 
Desenho, apesar de ser uma unidade curricular independente de Projeto, influen-
cia e muito a aprendizagem do aluno nas questões gráficas de representação da 
arquitetura, sendo por isso pertinente conhecer como se relacionam.
 Deste modo foram recolhidas os testemunhos dos Professores  e Arqui-
tetos Adalberto Dias, Daniel Oliveira, Helder Casal Ribeiro, José Manuel Soares, 
Maria José Casanova, Mário Mesquita, assim como do Professor e Pintor Vítor 
Silva.
 A grande maioria das entrevistas foram realizadas presencialmente ou 
com recurso a plataformas de videoconferência, no entanto, e devido aos cons-
trangimentos causados pela atual situação pandémica, uma minoria foi respondi-
da por escrito mediante a apresentação de um guião de questões, nomeadamen-
te pelos Professores Adalberto Dias e Vítor Silva.
 As questões colocadas vão diferindo conforme o entrevistado, fruto tanto 
da situação pedagógica em que se encontram, adaptando as questões à discipli-

3.2.2 ENSINANDO ARQUITETURA PELO DESENHO ANALÓGICO
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na que lecionam no momento deste estudo e da experiência como docente numa 
determinada unidade curricular, como também pelo decorrer natural da conversa 
que muitas vezes leva a diferentes tópicos, nos diferentes casos.
 Após o tratamento e a análise das informações recolhidas a partir das 
palavras dos docentes, a distribuição dos dados não foi organizada através de 
uma sequencialização fragmentada dos entrevistados e das respetivas opiniões, 
mas confrontando cada questão com as diversas respostas reunidas. Contudo, de 
modo a não tornar o tópico demasiado extenso ou com repetição de informação 
relativa a um determinado tema, a informação recolhida não foi utilizada na íntegra, 
passando por uma pré-seleção. Ainda assim, a totalidade das entrevistas poderão 
ser consultadas em anexo, cuja leitura na sua extensão total é incentivada, permi-
tindo um aprofundamento e um melhor entendimento das temáticas abordadas.

 Falou-se no desenho como legado da escola do porto, conheceram-se os 
grandes mestres que influenciaram gerações de arquitetos formados por esta ins-
tituição e a sua relação com o desenho arquitetónico. Nesse seguimento, direcio-
na-se este estudo para as gerações seguintes de alunos e posteriores arquitetos 
e docentes, que absorveram estes ensinamentos transmitindo-os nas gerações 
presentes. Desse modo percebe-se o sentido da pertinência da amostra dos en-
trevistados, arquitetos cuja formação ocorreu sob esta pedagogia e professores 
capazes de a perpetuar. 
 Tratam-se de docentes que aprenderam a conceber arquitetura com figu-
ras relevantes na história do ensino desta instituição, como Jorge Gigante, Alexan-
dre Alves Costa, Sérgio Fernandez e Henrique de Carvalho, e cujos conhecimentos 
de desenho foram transmitidos por artistas de renome como Alberto Carneiro, 
Joaquim Vieira, José Grade, António Quadros e Luísa Brandão, especializados nas 
áreas da Pintura e da Escultura.
 Está claro que, por uma questão de limitações tecnológicas próprias da 
época de formação, o ensino ao qual esta seleção de atuais professores foi sujeito 
ocorreu de uma forma completamente analógica, tornando a sua posição ainda 
mais interessante ao pensar que foram talvez parte dos últimos alunos que carre-
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gam na sua aprendizagem a manualidade como ferramenta exclusiva.

 Viu-se que, entre as unidades curriculares que integram o plano de es-
tudos do primeiro ano, Projeto e Desenho são aquelas cujo domínio do desenho 
opera com maior ênfase. Nesse sentido, é conveniente conhecer a abordagem ao 
ensino do desenho analógico, do ponto de vista do processo de Projeto, como 
ainda pela complementaridade que a disciplina de Desenho fornece nesta peda-
gogia. 
 No que diz respeito à docência de Desenho, foi questionado aos entre-
vistados se esta deveria ser lecionada por docentes formados em Belas-Artes, ou 
se, por outro lado, deveria estar a cargo de arquitetos. Entre as várias opiniões, 
a maioria das respostas privilegia que este ensino seja lecionado efetivamente 
por professores com uma formação artística, uma vez que “as Belas-Artes são 
fundamentais porque o desenho tem uma componente muito própria.”131 Ainda 
assim, o Professor Helder Casal Ribeiro sugere que seria interessante - ainda que 
realisticamente difícil de executar dado o número elevado de docentes de Dese-
nho comparativamente com alguns anos atrás - que tivessem essa formação mas 
que, no entanto, tivessem uma prática artística que se relacionasse com a Arqui-
tetura. Nesse seguimento, usa como exemplo o Escultor Alberto Carneiro, cuja 
obra artística evocava a própria arquitetura, “no fundo um escultor que quando 
esculpia falava de noções de espaço, de narrativas e de uma série de compo-
nentes da composição espacial”132 Uma das razões que justificam esta sugestão, 
é a experiência obtida no contacto com alunos que se revelavam notáveis na 
disciplina de Desenho, conseguindo dominar esta ferramenta em todas as suas 
vertentes, mas que, apesar disso, não conseguiam trazer essas competências 
para o exercício projetual. Isto porque, há uma diferença entre aquilo que é a re-
presentação do real e a representação do imaginário, logo, se os professores de 
Desenho tivessem uma atenção nesta transferência, a qualidade do percurso e a 
evolução do aluno em Projeto beneficiava com isso.

131 Helder Casal Ribeiro, entrevista, disponível no anexo C
132 Idem, ibidem
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3.20. Folha de trabalho, UC Projeto 1. Desenho de Hugo Costa
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 São vários os testemunhos que destacam a Pintora e Arquiteta Luísa 
Brandão, antiga docente de Desenho na Faculdade de Arquitetura da Universida-
de do Porto. Talvez esta fosse a circunstância ideal para se lecionar esta disciplina 
num curso dedicado ao ensino da Arquitetura, uma vez que se tratava de alguém 
com um domínio nos saberes das duas artes, cujo ensino era livre de preconceito, 
um ensino capaz de orientar o aluno na sua aprendizagem do desenho mas ao 
mesmo tempo tendo em mente que o seu objetivo final seria potencializar uma 
ferramenta para pensar arquitetura.
 Ainda assim, a oportunidade de haver uma multidisciplinaridade no ensino 
é essencial e enriquecedor, uma vez que proporciona a partilha de conhecimentos 
e reflexões críticas da parte de alguém com uma formação exterior ao campo 
arquitetónico. Por outro lado, “o desenho é a base comum sobre a qual assenta a 
Arquitetura, a Pintura e a Escultura. Estas vertentes artísticas estão muito ligadas 
à forma e à sua visualização. Esta visualização não se faz através de palavras, 
pode fazer-se em simultaneidade com estas”.133 Assim sendo, é necessário que 
haja um trabalho no ensino do entendimento do desenho para que a exterioriza-
ção dessa imagem ocorra facilmente.
 No entanto, a opinião do Professor Mário Mesquita difere das apresen-
tadas, já que não considera que seja essencial que a docência da disciplina de 
Desenho seja necessariamente dada por um professor com formação em Belas-
-Artes. Para o docente, faz falta a visão de um arquiteto na instrução de Desenho, 
“não só para o seu percurso académico e para a noção que cada um deles vai 
tendo das dinâmicas internas de cada ano do curso e da relação entre as vá-
rias disciplinas - nomeadamente essas duas, Desenho e Projeto - mas também 
porque faz falta a visão do arquiteto naquilo que é a lecionação da disciplina de 
desenho.”134

 São nestes argumentos que se baseiam as opiniões dos docentes de 
Projeto, mas para que lado recai a posição de quem não ensina a prática arqui-
tetónica, mas sim a desenhar? O Professor Vítor Silva não tem dúvidas nesse 

133 Daniel Oliveira, entrevista, disponível no anexo B
134 Mário Mesquita, entrevista, disponível no anexo F

O Desenho e o Ensino na FAUP | Começar a desenhar



118 O Desenho no Ensino da Arquitetura

campo, uma vez que o facto dos docentes de Desenho terem uma formação 
diferente é vantajoso e um argumento por si só, tornando as suas divergências e 
os pontos em comum benéficas para a aprendizagem. “O desenho no ensino de ar-
quitectura coloca-nos problemas e permite-nos separá-los dos “nossos” problemas 
(pintura, escultura, design, etc.). Para além disso, o projecto não é uma prerrogativa 
da arquitectura.”135

 O ensino do desenho até pode ter a intenção de proporcionar conhecimentos 
que atuam sob uma tábula rasa, no entanto, na prática, isso não se aplica a todos os 
estudantes, uma vez que no seu percurso anterior pode já ter tido contacto com essa 
aprendizagem. Nesse sentido, procura-se perceber se os conhecimentos de desenho 
adquiridos pelos estudantes a nível do ensino secundário, são suficientes para a sua 
aprendizagem na faculdade.
 São múltiplos os fatores que influenciam a natureza desses conhecimentos, 
não sendo estes exclusivamente influenciados pelo meio escolar, uma vez que os 
próprios hábitos, a vontade e a atração por certas representações ou formas também 
operam na diversificação desses conhecimentos. “Os conhecimentos são sempre em 
processo, podem ser equívocos e diversos quanto à sua “quantidade” ou proveniên-
cia”.136

 Para o Professor Mário Mesquita, esses conhecimentos prévios não são su-
ficientes. “Claro está que facilita em termos de linguagem, é quase como uma língua 
em que a pessoa tem algum domínio sobre a matéria que está a concretizar, mas não 
é suficiente para que haja um resultado direto entre essa aprendizagem prévia e aquilo 
que são os resultados que a pessoa acaba por ter ao longo da formação no primeiro 
ano.”137 É frequente acontecer com alunos que tenham tido um contacto prévio com 
o ensino do desenho apresentarem alguns vícios operativos e ideias pré-concebidas 
acerca do mesmo, o que muitas vezes leva a que alunos que não tenham essa ba-
gagem, a atingir bons resultados mais facilmente, alunos “que estão com a mente 

135 Vítor Silva, entrevista, disponível no anexo G
136 Idem, ibidem
137 Mário Mesquita, entrevista, disponível no anexo F
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completamente aberta para aprender algo que é completamente novo”.138

 Tendo como objetivo que o aluno seja capaz de se apropriar do desenho 
como um instrumento de auxílio ao pensamento arquitetónico, que tipo de dese-
nho se deve ensinar a estes estudantes, que são, no fundo, futuros arquitetos?
 “Todas as maneiras de desenhar. (…) Há o desenho lento, há o desenho 
rápido, há o desenho que se tem durante uma conversa, há o desenho que se 
tem calmamente, o desenho que tem de se demorar uma hora a fazer para dali 
se tirar alguma coisa, mas também há o desenho que em cinco segundos se faz 
o mesmo, o desenho da síntese rápida. Sente-se nos alunos.”139 O desenho pode 
ainda refletir-se na execução das maquetas, ou até mesmo na comunicação ex-
plicativa, quer esteja ligada com o ato projetual ou não. O que é necessário é que 
se desenhe livremente, sem preconceitos e alternando entre os diferentes tipos de 
desenho, conforme a necessidade. 
 Para além disso, estando a arquitetura ligada a um tipo de desenho espe-
cífico, é necessário que os estudantes consigam dominar a representação do real 
e, ao mesmo tempo, que tenham capacidade de desenhar aquilo que idealizam 
na sua mente. Fala-se de “um desenho que começa por ser uma observação 
empírica do real e que muito rapidamente se transforma nesse tal desenho do 
imaginário, ou seja, teres a capacidade de desenhar o que vês e, em segundo 
lugar, transmitires aos outros aquilo que eles não estão a ver, desenhares com o 
pensamento.”140 Por outro lado, é um desenho que integra um processo, que é 
um meio para atingir um fim, real e material, e que não é pensado para fins exposi-
tivos - ainda que possa vir a ser - ou para se tornar num objeto artístico. “Portanto, 
há aqui três fases: uma que é a ideia, outra que é a materialização dessa mesma 
ideia num processo de pensamento que é um processo desenhado, e a última 
fase que é a comunicação dessa mesma ideia através do desenho.”141

 Tratam-se de alunos que têm de ser sujeitos a uma aprendizagem que os 
ensine a dominar o desenho abstrato, imaginário e ainda conseguir representar 

138 Idem, ibidem
139 José Manuel Soares, entrevista, disponível no anexo D
140 Mário Mesquita, entrevista, disponível no anexo F
141 Idem, ibidem
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aquilo que são capazes de ver. Segundo o Professor Daniel Oliveira, o grande 
desafio dos docentes é ensinar o aluno a apropriar-se do desenho como uma 
ferramenta no processo projetual. “Nós no fundo temos de procurar apoiar o 
aluno no sentido de o fazer entender como é que através do desenho consegue 
a visualização, construir inteligência, resolver problemas, dar sentido como dizia 
Mies van der Rohe - eu penso que é por aqui. É uma espécie de - já ouvi alguém 
falar disto - arte de partejar, de apoio ao parto, através do desenho.”142

 É importante que o aluno aprenda todos os tipos de desenho, “desde o 
risco mais rápido ao mais lento, desde o risco mais em linha até ao risco mais em 
mancha - a própria história da Arquitetura revela-o, com os grandes mestres a 
visitarem Itália e Grécia, mesmo na viragem do século XIX para o XX, e a fazerem 
belíssimos exemplos de desenhos da Acrópole em mancha ou em pastel, que 
faziam parte da sua aprendizagem.”143 Isto sem descurar o desenho digital, que é 
um tipo de desenho essencial para se fazer arquitetura a nível profissional nos dias 
que correm. No entanto, primeiro é preciso dominar a ferramenta analógica em 
todos os seus modos e especificidades uma vez que é um instrumento ideal na 
sua vertente exploratória e no seu contacto direto com o pensamento. Adquirido 
esse domínio, há que saber articulá-lo com o desenho digital.
 No entanto, na perspetiva de um docente de Desenho, “não há tipos de 
desenho. Há uma relação do real que se auto-constitui no desenho, desenho a 
desenho.”144 Existe um só tipo de desenho que, através da perspetiva do dese-
nhador, do que necessita, é capaz de se adaptar e manifestar de diferentes for-
mas. O desenho não é compartimentado e fragmentado, é uma forma de pensar 
que se materializa e se adapta às circunstâncias que enfrenta. “O desenho e o 
“pensamento projectual” são a mesma coisa, ou não são.”145

 
 Dada a proximidade das unidades curriculares de Projeto e Desenho, 
operando através da mesma ferramenta, foi inquirido se as duas disciplinas deve-

142 Daniel Oliveira, Op. cit.
143 Helder Casal Ribeiro, Op. cit.
144 Vítor Silva, Op. cit.
145 Idem, ibidem
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riam interligar-se em termos de conteúdos programáticos ou se deveriam manter 
uma relação autónoma.
 Para o professor Daniel Oliveira, faz todo o sentido que Desenho 1 mantenha 
uma certa autonomia em relação ao Projeto 1. Em Desenho adquire-se uma aprendiza-
gem base, capaz de colmatar uma eventual falta de contacto com o desenho antes da 
entrada na faculdade, ou até mesmo um contacto pouco eficiente. Esta base é neces-
sária, uma vez que o desenho é a linguagem essencial de comunicação do arquiteto e 
da Arquitetura, em que o produto dos seus esforços é capaz de ser interpretado em 
qualquer parte do mundo. “Se falarmos do ponto de vista de um projeto de execução, 
um desenho de notação rigorosa é planetário, é um conhecimento que podemos enviar 
e ser interpretado em qualquer parte do mundo - um desenho à escala - e depois há 
uma maquinaria que faz a interpretação dos desenhos de plantas, cortes e alçados e é 
inequívoco.”146

 O ensino pressupõe um trabalho coletivo que opera através de diferentes prá-
ticas e saberes, práticas estas que atuam sob conteúdos divergentes. No entanto, é 
necessário saber fazer uso dessas divergências para que se relacionem através de um 
ponto de vista pedagógico. Nesse sentido, “é importante que os âmbitos pedagógi-
cos de Desenho e Projecto saibam dar continuidade e também divergir. A questão das 
convergências ou das continuidades não pode ignorar a potencia do “divergente” e da 
discontinuidade.”147

 De modo a criar uma aproximação entre as duas disciplinas, o Professor Mário 
Mesquita sugere que a última fase de exercícios de Desenho 1, em que é feito um per-
curso desenhado pela cidade, poderia ser referente ao território abrangido pelo terreno 
do exercício final de Projeto 1. Desse modo, conseguia-se um percurso convergente 
entre as disciplinas que faria com que os alunos compreendessem melhor a ligação entre 
as duas, fomentada pelo desenho, ainda que usado com diferentes intencionalidades. 
“O desenho sendo um instrumento, sendo uma ferramenta, pode ser encarado de duas 
formas completamente distintas, dando respostas a duas gavetas intelectuais completa-
mente diferentes: uma que se chama Desenho 1 e outra que se chama Projeto 1, sendo 

146 Daniel Oliveira, Op. cit.
147 Vítor Silva, Op. cit.
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que o desenho é o cimento que une as duas.”148

 Numa perspetiva pedagógica, procurou-se perceber de que forma é que 
o ensino do desenho numa escola de Arquitetura difere do seu ensino numa es-
cola de Belas-Artes. 
 A visualização do espaço e a sua representação são elementos essen-
ciais no ensino do desenho num contexto de aprendizagem em Arquitetura. Nes-
se sentido, difere daquele abordado no âmbito de cursos naturais de Belas-Artes, 
que apesar de apresentarem pontos em comum, divergem na sua abordagem e 
intencionalidade. Assim sendo, numa escola de direcionada ao ensino da Arqui-
tetura a “representação e a escala são conceitos fundamentais, a relação entre 
sistemas de representação e, em especial, o “corte” são procedimentos chave de 
interpretação.”149

 Sendo que na prática arquitetónica o desenho pode ser usado como par-
te do processo de clarificação do pensamento, saber desenhar deverá anteceder 
saber pensar arquitetura? 
 Pensar arquitetura não está diretamente ligado à profissão de arquiteto, 
nem tampouco o desenho tem necessariamente de se relacionar com o arquiteto. 
“Há quem pense a arquitectura e não desenhe. Há quem pense a arquitectura e 
não é arquiteto. Há desenhadores para quem a arquitectura pouco diz, há arqui-
tetos para quem o desenho é fundamental. O mundo é variado e diversificado 
nas relações que constrói. O desenhar e o pensar a arquitectura podem andar 
desfasados e podem, como se sabe, muito bem encontrarem-se.”150

 Ainda assim, é necessário perceber como é que se faz essa transmissão 
de saberes, do professor para o aluno, perceber como é que se ensina a criar 
essa tal agilidade mental para pensar arquitetura através do desenho.
 Primeiro, como mencionado anteriormente, é necessário que o ensino do 
projeto seja capaz de chegar a todos os estudantes, os que já vêm com algum 
experiência no ensino do desenho e aqueles que nunca tiveram contacto com ele, 

148 Mário Mesquita, Op. cit.
149 Vítor Silva, Op. cit.
150 Idem, ibidem
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uma vez que é no desenho que este ensino se baseia. “Nesse sentido, o desenho 
no primeiro ano, na disciplina de Projeto, acaba por ser um ato propedêutico re-
lativamente a uma formação que depois ao longo dos cinco anos do curso se vai 
formalizando em algo mais concreto. Portanto isto é, digamos assim, a base desse 
ensino, que eu diria não ser o ensino do desenho, mas o ensino de como é que 
através do desenho se consegue materializar uma ideia num projeto.”151

 Em segundo lugar, há que permitir uma aquisição de conhecimentos numa 
vertente prática, a conhecida citação de que “a arquitetura não se ensina, mas 
aprende-se”.152 Para o Professor Helder Casal Ribeiro, aquilo que o aluno tenta 
conceber em arquitetura está relacionado com a sua própria artisticidade, no sen-
tido em que há pessoas com mais ou menos vocação para a concepção arquite-
tónica. Isto não pressupõe que a profissão seja restrita a determinadas pessoas, 
apenas interfere na variação da quantidade de trabalho e dedicação necessária 
para atingir o mesmo objetivo, com o mesmo grau de qualidade, ou seja, é ne-
cessário perceber que há diferentes ritmos para a mesma aprendizagem. “Isto 
significa que ensinar Arquitetura é um processo mais de confrontar o aluno com, 
como dizia Chipperfield, um theoretical practice, uma prática teórica, em que cruza 
as ideias com o lado oficinal da arquitetura, e com isto começar a perceber que 
no lado oficinal há uma série de utensílios que se podem utilizar e perceber como 
é que estes nos podem ajudar a clarificar as teorias e os princípios que vamos 
querendo desenvolver no projeto.”153 Pode-se estudar o desenho e a arquitetura 
em todas as suas componentes teóricas, “mas a operacionalidade do aprender 
fazendo, é a melhor maneira.”154

 
 Ainda que o aluno tenha uma facilidade no domínio do desenho, prove-
niente ou não do seu percurso académico anterior, não quer necessariamente 
dizer que o domine na sua vertente exploratória, incorrendo no erro de o usar 
apenas do ponto de vista representativo, imediato, como uma chegada. O uso 

151 Mário Mesquita, Op. cit.
152 Helder Casal Ribeiro, Op. cit.
153 Idem, ibidem
154 Idem, ibidem
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exaustivo do desenho, explorando consistentemente todas as soluções, normal-
mente resulta numa clarificação do pensamento com um resultado proveitoso no 
ato de concepção projetual. “Uma pessoa que pense bem, desenha bem. O que 
é pensar bem? É estar aberto ao que se passa à sua volta. É ser observador, con-
seguir captar o que se passa à sua volta, conseguir perceber as coisas, perceber 
o pormenor mas também perceber o geral.”155

 Pela experiência como docente de Projeto 1, o Professor José Manuel 
Soares, tem notado que cada vez mais o aluno se distancia do desenho, princi-
palmente do ponto de vista do prazer em desenhar. Para além disso, não o usa do 
ponto de vista investigativo, para explorar um caminho de hipóteses sucessivas 
que levam à solução final. Pelo contrário, torna-se um ato imediato no sentido da 
sua materialização e na sua finalidade. “Não desenha para descobrir qualquer coi-
sa que depois vai descobrir a seguir, para descobrir a seguir, utilizando o desenho. 
Desenha para acabar. É o mesmo que faz com o clique no computador. Tu clicas 
para ter informação, para fechar. Desenha-se para fechar. Não se desenha para 
abrir. Sinto tanto nos alunos isto. O desenho não é um meio de gosto, de prazer, 
de ir descobrindo através do desenho.”156 Principalmente comparado com há 20 
anos atrás, onde o processo era natural e “caminho era importante, não era che-
gar ao fim. Mas hoje em dia é.”157

 Dentro da comunidade estudantil, alguns alunos sentem que existe uma 
certa imposição para que os chamados desenhos de processo sejam feitos em 
grande quantidade. Nesse sentido, foi questionado aos docentes como é que 
essa obrigatoriedade no uso do desenho manual se torna benéfica a longo prazo, 
no futuro destes jovens arquitetos.
 Primeiramente, não há uma relação proporcional entre a quantidade e a 
qualidade dos desenhos de processo, o aumento de um não significa necessa-
riamente o aumento do outro, ou vice versa. “A quantidade não é a razão de ser 

155 José Manuel Soares, Op. cit.
156 Idem, ibidem
157 Idem, ibidem
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desse mesmo processo, nem é o objectivo quando se fala desse tal desenho 
processual, não é atingir uma determinada quantidade, mas sim atingir uma de-
terminada qualidade independentemente da quantidade.”158

 O importante, no fundo, é atingir uma determinada qualidade que, ten-
denciosamente, pela experiência, muitas vezes se relaciona com a quantidade de 
trabalho investido nesse processo de procura que o aluno fez através do dese-
nho. “Não conseguimos aprender a desenhar ou a pensar um projeto através do 
estudo, do pensar - tem de ser através do desenhar. Portanto, resulta quase sem-
pre coincidente a quantidade do processo e depois a qualidade desse processo. 
(…) processos mais profundos, com uma maior quantidade de trabalho, dominam 
mais, fazem mais exercícios, abordam o problema de várias maneiras”.159

 Uma falta de quantidade pode resultar num processo considerado mais 
frágil, não no sentido de uma quantia contável, mas sim numa falta de quantidade 
de problematizações e autocrítica. Este tipo de processo “mostra que o aluno não 
conseguiu atingir os seus objetivos porque não foi suficientemente longe.”160

 Apesar de não ser um estabelecimento de uma regra, a utilização deste 
instrumento pode influenciar o percurso profissional do arquiteto e a qualidade das 
suas soluções por consequência. Esta influência pode-se constatar, por exemplo, 
em algo tão simples como a atitude na resposta ao entrave na execução do 
projeto: “há os que têm dúvida e desenham, porque têm dúvida e há os que têm 
dúvida e põem-se outra vez no computador. Nota-se um bocadinho a diferença 
que há entre eles.”161 No entanto, ainda que este esforço em incluir o desenho 
no método de concepção projetual seja em vão, continua a ser uma mais valia 
no processo de formação do aluno. “Passar por esta experiência, mesmo que no 
ano seguinte nunca mais o usem é benéfico. (…) O tempo em que se tem aquela 
experiência e a exigência com que se teve, o tipo de coisas que se levam a fazer, 
acho que nunca são prejudiciais. Mesmo que haja alunos que nunca mais dese-

158 Mário Mesquita, Op. cit.
159 Daniel Oliveira,, Op. cit.
160 Helder Casal Ribeiro, Op. cit.
161 José Manuel Soares, Op. cit.
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nham.”162 Na verdade, pode-se constatar que são poucos os arquitetos formados 
nesta escola que não utilizam o desenho manual na sua prática profissional.
 O desenho é fundamental no processo de trabalho do aluno em Projeto 
1, servindo como guia exploratório e de reconhecimento do espaço nas diferentes 
fases e exercícios ao longo do ano. A utilização deste instrumento e a morfologia 
do seu uso têm um papel preponderante no ensino da disciplina, inclusive refle-
tindo-se com algum peso na avaliação. E, como visto anteriormente no âmbito da 
análise da unidade curricular, trata-se de uma avaliação contínua, o que “signifi-
ca que a disciplina acredita numa ideia de sedimentação de saberes, não é uma 
questão de somatório mas sim de algo que se vai intrincando e se vai construindo, 
uma ideia de camadas de saber que vão completando o modo de ver e entender 
o mundo à nossa volta, que depois permite que a Arquitetura se concretize.”163

 Uma das estratégias fundamentais durante o processo de aprendizagem 
é o acompanhamento do estudante, seja numa vertente individual ou até mesmo 
em grupo. Nesse sentido, foi questionado aos entrevistados que forma de acom-
panhamento dava preferência, se durante esse processo usava o desenho como 
forma de explicação sobre os trabalhos dos alunos e qual o objetivo desse gesto.
 Parece existir um consenso geral na importância de todos os tipos de 
acompanhamento. “O ensino admite e deve potenciar o acompanhamento indi-
vidual, em grupo, em turma, em ano e até em Escola”164, ou seja, um ensino que 
deve ir do íntimo e pessoal, ao coletivo, proporcionando uma aprendizagem aberta 
à comunidade estudantil e até escolar. 
 No campo do acompanhamento individual, encontram-se diversas abor-
dagens, todas numa perspetiva de explicação e de um consequente avanço no 
processo criativo do aluno. Há quem diga que tem um enorme à vontade em 
desenhar sob os desenhos do aluno sem qualquer constrangimento, como é o 
caso do Professor José Manuel Soares, afirmando não ter uma visão sacralizada 

162 Idem, ibidem
163 Helder Casal Ribeiro, Op. cit.
164 Daniel Oliveira, Op. cit.
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do desenho como existia antigamente, usando-o como o instrumento que é. Diz 
ainda desenhar a várias velocidades, adaptando com todos os tipos de desenho, 
com o objetivo de contrariar um possível afunilamento de ideias que o desenho 
possa estar a provocar no aluno naquele momento. Muitas vezes acontece que o 
aluno fica demasiado focado num certo pormenor do projeto e acaba por despre-
zar aspetos gerais que seriam importantes para o enriquecimento da proposta e 
que não se figuram naqueles desenhos. Nesse sentido, “o desenho não ser uma 
coisa afunilada, mas pelo contrário, aberta”165, sendo necessário ensinar o aluno 
a usar este instrumento através de uma visão libertadora, auxiliar ao pensamento 
e não como uma ação imediata, de chegada. É muito importante que o desenho 
seja para o aluno uma ferramenta de abertura de novos caminhos, de abertura 
da visão, para aprofundar as diferentes soluções que melhoram o projeto. “Se o 
desenho conseguir fazer isto, é ótimo. Um bom desenho, tem isto.”166

 Ainda que o aluno consiga usar esta ferramenta para abrir o campo de 
visão, pode não conseguir atingir os objetivos instintivamente, sem a ajuda do 
professor, uma particularidade própria de quem se encontra no início da sua for-
mação. O Professor Helder Casal Ribeiro, considera que o seu “papel como do-
cente não é só apontar os problemas, é também fornecer caminhos possíveis 
para a sua resolução”,167 fazendo, para isso, uso do desenho. Cabe ao professor 
partilhar os seus conhecimentos com os estudantes para com isso os fazer evo-
luir, e através do gesto de desenhar consegue não só explicar a razão dos erros 
encontrados no trabalho do aluno como apontar os caminhos para a resolução 
dessas mesmas falhas, apresentando opções que permitam ao aluno avançar, 
numa exploração através do desenho. Ao fazer isto, ao apresentar ao aluno dife-
rentes opções de melhoramento da proposta, não significa necessariamente - e 
como muitos estudantes possam pensar - que o projeto que estão a desenvolver 
lhes pertença menos, que não sejam eles os seus verdadeiros autores. No en-
tanto, esta atitude por parte do docente não altera em nada esta realidade, uma 

165 José Manuel Soares, Op. cit.
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167 Helder Casal Ribeiro, Op. cit. 
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vez que quando desenha sobre os desenhos dos estudantes, explorando essas 
diferentes opções e abrindo caminhos, o professor está a trabalhar sobre uma 
base criada pelo aluno, produto dos seus esforços e criatividade, nesse sentido, 
o professor cria uma espécie de heterónimo, usando as competências adquiridas 
na sua experiência como docente e arquiteto para ajudá-lo a evoluir, a partir do 
seu ponto de vista inicial. “Eu acredito que fazer um desenho sobre o desenho do 
aluno ou ao lado, não é inibidor, é dar-lhe uma chave para a mão para ele abrir a 
porta e resolver o problema. O aluno deve perceber que a chave é dele e a que 
porta será sempre dele, eu sou simplesmente o intermediário.”168

 Numa atitude um pouco menos invasiva, o Professor Daniel Oliveira, du-
rante o acompanhamento individual prefere desenhar não sob o desenho, mas 
ao lado ou noutra folha. Nestes momentos, usa o desenho para que seja uma 
conversa feita através de dois modos de comunicação: verbal, através de uma 
explicação que recorre ao uso da palavra, e visual, através do traçado do de-
senho, para que essa comunicação seja inequívoca, não fique sujeita a outras 
interpretações daquelas intencionadas pelo professor. Inclusive, classifica estes 
desenhos como sendo desenhos dialogantes sincrónicos em aula, “isto porque 
por um lado são dialogantes, no sentido em que me permitem comunicar com 
o aluno, e o aluno comunicar comigo - visualmente e através da palavra. E são 
sincrónicos porque utilizo em simultaneidade o desenho e a palavra - isto é muito 
enriquecedor do pensamento, do pensamento visual.”169

 Numa posição semelhante, e agora da visão da disciplina de Desenho, o 
Professor Vítor Silva, aponta ter uma preferência em fazer a o seu discurso expli-
cativo através do seu próprio ato de desenhar, preferindo não desenhar sobre os 
desenhos dos alunos, mas sim na periferia da folha. Neste esclarecimento, há que 
ter em conta que o tipo de desenhos durante este acompanhamento individual 
difere daqueles realizados em Projeto feitos com um caráter mais experimental e 
mais aberto a alterações.
 Nas duas unidades curriculares, é recorrente os alunos afixarem os de-

168 Idem, ibidem
169 Daniel Oliveira, Op. cit.
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senhos nas paredes da sala de aula, tanto para uma visão interna entre o aluno 
e a sua proposta em desenvolvimento, como para uma visão geral comparativa e 
de conhecimento dos projetos em turma e em ano. “A parede é um meio funda-
mental de trabalho, para o próprio estudante, ou seja, desenhar inclusivamente na 
parede e ter o desenho como uma espécie de pano de fundo por trás do estirador 
onde está a trabalhar, e por outro lado, acho que é fundamental esse momento de 
partilha com os colegas de turma, com o ano em geral e a comunidade da pró-
pria faculdade.”170 Este gesto implica que haja desenhos elaborados num sentido 
expositivo e capazes de representar as várias fases de evolução da proposta e do 
crescente domínio das competências adquiridas pelo desenho.
 No caso das aulas de Desenho 1 em particular, a afixação dos trabalhos 
dos alunos na parede, ao dispor de todos, também é uma ação regular. “A cons-
trução inteligível do que se faz em desenho deve ser sempre partilhada por to-
dos”.171 A partir da exposição, em que colocam lado a lado todos os trabalhos da 
turma, proporciona-se a uma visão comparativa, evidenciando todas as diferentes 
respostas ao mesmo exercício, compreendendo assim quais as propriedades que 
influenciam as suas qualidades formais e expositivas. “Os desenhos existem como 
testemunhos, imagens, exemplos, casos de estudo, que perfazem um capítulo do 
trabalho, da memória e da cultura visual de cada um: são repostas a enunciados 
colectivos que transportam singularidades expressivas próprias”.172 O aluno bene-
ficia desta partilha proporcionada pela exposição dos trabalhos dos seus colegas 
de ano e ainda da exemplificação de trabalhos de antigos alunos, proporcionando 
um debate e uma crítica interna que dota o aluno de competências para o melho-
ramento de exercícios futuros.

 Por último, questionou-se aos inquiridos acerca desta metodologia basea-
da no ensino do desenho, no sentido de compreender se a ausência deste método 
- como acontece frequentemente noutras escolas de Arquitetura - poderia criar um 

170 Mário Mesquita, Op. cit.
171 Vítor Silva, Op. cit.
172 Idem, ibidem
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défice na formação do futuro arquiteto, assim como se considerariam benéfica a 
introdução do desenho digital apenas no terceiro ano.
 Primeiramente, o Professor Mário Mesquita diz ter dúvidas se realmente 
existe um método baseado no desenho na integralidade do curso ou se é apenas 
algo que surge no primeiro ano com algum peso, prolongando-se para o segun-
do. É evidente que se trata de uma metodologia de ensino que difere de outros 
cursos de Arquitetura, no entanto, esta diferença está só nos dois primeiros anos, 
porque nos anos seguintes o ensino do desenho não acompanha a aprendiza-
gem quando esta se complementa com o desenho digital. Para realmente se po-
der afirmar que esta escola se diferencia a nível do ensino do desenho, o docente 
sugere a presença do desenho com alguma visibilidade em todos os anos do 
Mestrado Integrado, adaptando-se às exigências provenientes de cada patamar 
do currículo académico. “No terceiro ano devia haver um desenho que claramente 
pudesse fazer a transição entre esses dois mundos, o mundo analógico e o mun-
do digital, que num quarto ano pudesse haver um desenho que acompanhasse 
o projeto ao nível de um desenho quase de execução e que se interligasse mais 
a um desenho de obra, e que no quinto ano houvesse um desenho de cidade e 
território que normalmente não existe nos anos anteriores”173

 A maioria das escolas de Arquitetura baseiam a sua pedagogia tendo em 
consideração outros métodos de ensino que não o domínio do desenho como 
ferramenta projetual, no entanto, é verdadeiro afirmar que muitas delas formaram 
e continuam a formar excelentes arquitetos com uma prática profissional e uma 
qualidade notável. No entanto, o Professor Helder Casal Ribeiro fala da sua expe-
riência com o contacto com outras escolas da Europa e não só, que já se identi-
ficaram com um método de aproximação ao ensino através do desenho manual 
e que deixaram de o fazer, sentindo agora que o uso único da ferramenta digital 
perde sem as potencialidades que o desenho manual pode oferecer. “Desenhar à 
mão nos primeiros dois anos não tem como objetivo direto aprender a desenhar 
à mão, é aprender o rigor mental que o desenho incute, seja de raciocínio ou de 
precisão da execução, que o desenho digital, ao ser usado como uma ferramenta 

173 Mário Mesquita, Op. cit.
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consegue potencializar imenso. (…) Será que podia haver outra maneira de ensi-
nar em que o desenho analógico não fosse uma opção? Acho que sim, há outras 
escolas, que assim fazem e têm belíssimos arquitetos, o que eu acho é que esta 
forma de ensinar faz parte da nossa Escola.”174 Como professor, acredita ainda 
que não adquirir estas competências não cria um défice diretamente no percurso 
profissional do arquiteto, mas manifesta-se como algo que afeta a sua formação, 
enquanto aluno. Todas as escolas devem idealmente seguir uma tendência no seu 
método de ensino, uma vez que não são capazes de colmatar e abranger todos 
os conhecimentos e o ensino de todas as competências multidisciplinares. Sendo 
assim, ao focar-se com alguma intensidade num determinado modo de operar, há 
uma aprendizagem mais profunda de uma vertente em específico, no espectro dos 
diversos conhecimentos. “Mesmo que o caminho que estamos a trilhar seja um 
caminho que o aluno depois de o aprender diga que vai abandonar, pelo menos já 
sabe qual é o caminho oposto daquele que lhe foi ensinado.”175

 Para justificar este método, o Professor Daniel Oliveira refere o facto do 
desenho manual permitir uma alargada facilidade de uso, que se revela uma van-
tagem quando em contexto de formação, tanto pela portabilidade inerente a uma 
folha de papel, como pelo seu custo reduzido, por não estar dependente de outros 
recursos, e ainda pela relação direta com o corpo e a ligação quase imediata com 
o pensamento. É um facto que hoje em dia existem aparelhos tecnológicos que 
permitem que o desenho seja feito diretamente nesse suporte, no entanto, são 
aparelhos dispendiosos que não estão ao acesso de toda a comunidade escolar. 
Portanto, não podendo, por razões lógicas, colocar ao dispor dos alunos essas 
tecnologias que permitam “que o aluno faça o desenho diretamente à mão, porque 
tem essa capacidade háptica, do corpo, da mão e da ligação ao cérebro, ver o que 
se está a desenhar e desenhar o que se está a ver, sem estar a ser intermediado 
por um teclado”,176 o desenho analógico é o mais eficaz. O docente afirma ainda 
haver uma prática que considera fundamental: “aquilo que somos e aquilo que te-

174 Helder Casal Ribeiro, Op. cit.
175 Idem, ibidem
176 Daniel Oliveira, Op. cit.
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mos”.177 Esta afirmação refere-se ao facto de haver um domínio desta ferramenta 
analógica, que numa impossibilidade de usar os seus conhecimentos a nível do 
desenho digital, lhe permite continuar a exercer a sua profissão, independente-
mente do contexto geográfico ou incompatibilidades de comunicação. “Esta ideia 
de conseguirmos transportar connosco, levar para todo o lado o nosso pensa-
mento e o nosso conhecimento, faz todo o sentido. Posso ir para qualquer lado e 
continuo a conseguir pensar arquitetura e a projetar mesmo sem maquinaria. Os 
nossos alunos são prova disso no mundo.”178

 Por outro lado, a aprendizagem do desenho manual aproxima o aluno 
do lado oficinal da arquitetura. Este lado prático, bastante tátil, que exige o ma-
nuseamento do lápis e o toque da folha, ou o contacto com os diferentes ma-
teriais na execução das maquetas é propício a que haja uma especial atenção e 
a uma reflexão crítica do que se está a conceber, em que “a noção do tempo é 
fundamental.”179 Para quem está confortável com o desenho computadorizado, 
dominando com facilidade todas as suas funcionalidades, rapidamente consegue 
construir um projeto cuja imagem se assemelha ao de um desenho final, inde-
pendentemente da fase em que se encontra. Por outro lado, para conseguir ter o 
mesmo grau de informação num desenho executado manualmente, é necessário 
muito mais tempo, tempo este que permite que o aluno possa refletir criticamente 
aquilo que está a desenhar. Ao adquirir esta competência como um ofício, o aluno 
não só se consciencializa com esta noção de tempo direcionada à reflexão, mas 
também impede que o aluno fique de tal forma fascinado com a  novidade da 
ferramenta digital que “na realidade, desvia o aluno da sua verdadeira aprendi-
zagem, tornando-se a ferramenta um fim em si mesmo”,180 sendo incapaz de a 
questionar. “É preparar o aluno para algo que vai ser avassalador e extremamente 
inteligente, que é o computador e que o poderá fazer, perder o meu caminho se 
não tiver este enquadramento, treino, antes.”181

177 Idem, ibidem
178 Idem, ibidem 
179 Helder Casal Ribeiro, Op. cit.
180 Idem, ibidem
181 Idem, ibidem
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 A análise do ensino do desenho como ferramenta de apoio ao processo 
de protejação arquitetónica deve ser feita em dois momentos, para que haja um 
completo entendimento da sua morfologia: por um lado, compreender a meto-
dologia de ensino adotado pelos professores, as intenções por detrás da trans-
missão de saberes, no que ao uso do desenho diz respeito; por outro lado, inte-
ressa ainda entender se essa ação formalizada por quem ensina é recebida pelos 
alunos que estão sujeitos à sua aprendizagem com a mesma finalidade pela qual 
foi idealizada, ou seja, se os ensinamentos transmitidos pelos professores nesta 
questão do uso do desenho, são recebidos pelos alunos com a mesma intensida-
de. Por muito que sejam feitos esforços no sentido de transmitir uma determinada 
metodologia, a forma como esta é recebida por parte de quem se dispõe à sua 
aprendizagem é fundamental, assim como a maneira como se faz uso - ou não - 
desses conhecimentos adquiridos na continuação do seu percurso académico e 
até profissional, daí a perspetiva dos alunos ser indispensável.
 A informação relativa à visão do corpo estudantil foi recolhida no formato 
de um inquérito escrito, de caráter anónimo e voluntário. O processo de análise foi 
realizado do ponto de vista qualitativo, procurando uma tendência de resultados, 
com uma amostra de cinco ou seis alunos de cada turma do primeiro ano.
 Começa-se esta análise percebendo o espólio de temas presente nos 
desenhos realizados pelos alunos do primeiro ano do MIARQ, antes e depois da 
sua entrada na faculdade, tentando perceber se o desenho constituía um gesto 
recorrente no seu dia-a-dia, pré ensino superior, e se essa atitude face ao dese-
nho se mantém ou sofre alguma alteração com esta nova realidade.
 Sensivelmente dois terços dos alunos que se disponibilizaram a dar o 
seu testemunho pessoal acerca deste tema, desenhavam ativamente antes da 
entrada na faculdade. Davam preferência a temas variados como desenho de 
figura humana e retratos, desenhos de conteúdo abstrato, paisagens naturais, 
desenhos rápidos e ainda desenhos de cópia de outros autores. Quando confron-
tados com a mesma pergunta mas agora relativa a esta nova realidade, o número 
de estudantes que desenham fora do contexto de sala de aula sobe, ainda que 
ligeiramente. Para além do aumento na quantidade de estudantes, o aumento 
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foi também notável na diversidade de temas relativos aos seus desenhos. Neste 
sentido, grande parte dos alunos refere que desenha numa perspetiva de estudo 
e preparação para a UC Projeto 1, assim como na realização de trabalhos para 
outras unidades curriculares, razão que pode talvez explicar o aumento relativo 
ao ensino no secundário, já que alunos que não tinham por hábito desenhar ou 
não tinham contacto com o desenho, sentiram agora uma necessidade de o fa-
zer, como estudo e melhoramento da sua aprendizagem na faculdade. Além dis-
to, aparecem agora respostas relativas a desenhos do vocabulário arquitetónico, 
como desenhos de espaço e perspetivas, que passam a integrar o espólio de 
desenhos que realizam.
 
 Um outro tema relevante no ensino do desenho a nível académico, é o 
percurso do aluno e os conhecimentos adquiridos nesta área antes da sua en-
trada na faculdade. Nesse sentido, os alunos foram questionados se os conheci-
mentos de desenho adquiridos no secundário eram suficientes para a sua apren-
dizagem na faculdade.
 De facto, a grande maioria dos alunos não sente que esses conhecimen-
tos adquiridos sejam suficientes, no entanto, a análise a esta questão não é assim 
tão linear quando confrontada com os motivos que levam a esta opinião. De entre 
as respostas recebidas, é possível estabelecer quatro posições distintas: alunos 
que não tiveram acesso a uma aprendizagem a nível do desenho no ensino se-
cundário e sentem que lhes teria sido útil na faculdade; alunos que tiveram acesso 
a essa aprendizagem e sentem que de facto constituiu uma vantagem na apren-
dizagem no ensino superior; alunos que não obtiveram conhecimentos prévios e 
sentem que não teriam sido necessários; e ainda alunos que tiveram um contato 
prévio com a aprendizagem do desenho no secundário e que são da opinião que 
estes não foram necessários para a sua aprendizagem na FAUP.182

 A explicação da posição de quem teve contato com essa aprendizagem 

182 Isto assumindo que os alunos que frequentaram o ensino secundário em cursos de Artes ou em 
instituições especializadas no ensino artístico obtiveram acesso a uma normal aprendizagem, e não 
houve um défice na transmissão destes conhecimentos, tanto por parte do seu educador como do 
estabelecimento de ensino.
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prende-se muito no facto desta ter permitido criar uma base de conhecimentos, 
tanto a nível de técnicas usadas como a nível do uso de materiais, que se torna-
ram úteis numa melhor apreensão dos novos saberes. Estas bases não são só 
relativas a uma aprendizagem prévia na disciplina de Desenho, mas também - por 
indicação dos alunos - relativas às disciplinas de Geometria Descritiva, pela ajuda 
na visualização tridimensional do espaço, criando uma lógica por detrás da orga-
nização espacial através da criação de reflexos naturais, e ainda História de Arte, 
na largueza de informação visual e cultural que proporciona. Por outro lado, quem 
considera que os conhecimentos do secundário não foram suficientes, aponta a 
questão da finalidade inerente ao desenho adquirido no ensino secundário, em 
comparação aquele aprendido em contexto de faculdade, nomeadamente a dife-
rença no seu caráter heurístico, e como parte do processo criativo, diferente do 
desenho no secundário, avaliado como um objeto artístico, cujo fim reside em si 
mesmo.
 
 Vista a posição relativa ao papel do desenho como método de trabalho 
e como ferramenta do pensamento arquitetónico tomada pelos professores de 
Projeto 1, é importante conhecer se existe um reconhecimento desse esforço por 
parte dos alunos, assim como do incentivo para a sua apropriação como método 
pessoal.
 Aqui a resposta não podia ser mais clara. A totalidade dos alunos sentem 
existir um evidente incentivo por parte dos professores para que o desenho seja 
uma ferramenta auxiliar no pensamento arquitetónico. Segundo os alunos do pri-
meiro ano, este incentivo materializa-se de várias formas. 
 O incentivo mais comum materializa-se através do exemplo, prático e 
ideológico. Exemplo prático por parte dos professores em que, ao usarem o de-
senho como forma de diálogo e explicação no momento de acompanhamento 
individual ou em grupo, os alunos, por imitação, têm uma tendência para o usar 
no mesmo sentido, ao ponto de haver folhas de trabalho desenhadas a duas 
mãos que exemplificam esse diálogo gráfico entre o professor e o aluno; Exemplo 
ideológico através de incentivos verbais, um discurso que eleva a importância do 
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papel do desenho na própria experiência pessoal de concepção do espaço e no 
pensar arquitetura do professor, e que se reflete numa explicação da necessidade 
do seu uso, clarificando as suas vantagens. Tendo em vista estes métodos, os 
alunos falam do acompanhamento individual onde a ação de desenhar vai aconte-
cendo no desenrolar da conversa, naturalmente presente no diálogo gráfico expli-
cativo do professor, onde, simultaneamente, o aluno é incentivando fazer o mes-
mo, e ainda com a lembrança constante da relação existente entre o desenho e o 
pensamento arquitetónico e a sua importância como ferramenta auxiliar do projeto, 
a ferramenta que mais facilmente explica a ideias formais mas, ao mesmo tempo, 
a que melhor as compreende. Do ponto de vista dos alunos, os professores mos-
tram que através do desenho trabalham a capacidade de raciocínio, a criatividade 
e a capacidade de síntese, incentivando para que estes usem o desenho através 
dos seus diferentes tipos e métodos de representação, o uso de diferentes esca-
las, transmitindo ao aluno que desenho melhor se adeque a cada situação e fase 
específica do trabalho do aluno. Este incentivo também é complementado dando a 
conhecer aos estudantes trabalhos de antigos colegas. Existe ainda por parte dos 
alunos, uma consciência de que este incentivo não se limita à vontade dos profes-
sores de Projeto 1 em darem a conhecer esta ferramenta, mas sim um estímulo 
geral que se reflete nas restantes unidades curriculares.

 Como visto anteriormente, a unidade curricular Desenho 1 ocupa um pa-
pel bastante relevante no plano curricular do aluno. Nesse sentido, para além de 
conhecermos os esforços dos professores desta UC no uso do desenho, torna-se 
pertinente perceber o ponto de vista dos alunos relativamente à ligação entre De-
senho 1 e Projeto 1, em termos programáticos e de que forma é que a aprendiza-
gem de uma, influencia a outra. Os alunos, quase na totalidade, vêem os conteú-
dos programáticos de Desenho 1 como uma mais valia no auxílio do pensamento 
arquitetónico. Falam de um ganho no domínio de aspetos técnicos e construtivos 
do desenho, como o controlo da proporção, o correto uso da perspetiva, um en-
tendimento no uso do claro e escuro na representação e controlo da luz, para 
além de proporcionar uma ajuda na compreensão do espaço real e do imaginário. 
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Referem ainda como relacionam a aprendizagem adquirida em Desenho 1 com 
os conteúdos programáticos de Projeto 1, e em como estes os ajudam na correta 
construção dos seus desenhos, criando-os com mais destreza e, consequente-
mente, auxiliando a compreensão e explicação da sua proposta de projeto. Existe 
assim uma espécie de relação simbiótica entre as duas unidades curriculares, em 
que uma permite o avanço da outra e ambas beneficiam da situação.

 Por fim, é questionado aos alunos se as duas unidades curriculares, De-
senho 1 e Projeto 1, deveriam interligar-se em termos de conteúdos. Dois terços 
dos alunos apoiam uma aproximação nesta ligação, propondo um aumento dos 
exercícios relacionados com o desenho e o pensar arquitetura, em prol dos de-
senhos de observação do real, um foco em desenhos em torno de temas da Ar-
quitetura ou, por exemplo, praticando tipos de desenho mais próximos daqueles 
utilizados em Projeto 1. Para além disso, propõem que os conteúdos incluam 
vistas perspéticas do projeto que estão a realizar em Projeto 1 - que já é uma 
realidade no plano de estudos de Desenho 2 - e aulas conjuntas, com ambos 
os professores na mesma sala. Já as restantes opiniões, referem uma atual exis-
tência dessa relação, uma vez que ambas tratam o problema do espaço e como 
o representar, apenas o fazem através de métodos diferentes - em Desenho 1 o 
ensino da representação do espaço é feito sobretudo através de um domínio da 
representação perspética do real do ponto de vista do frequentador dos espaços, 
enquanto que é em Projeto 1 que os alunos aprendem a linguagem de codifica-
ção necessária para uma correta construção de plantas, cortes e alçados. Uma 
outra razão apontada para que esta ligação de conteúdos programáticos não seja 
necessária, é devido ao facto de qualquer assunto que seja abordado em Dese-
nho 1 - uma vez que trata o tema do desenho e o seu domínio - vai ser benéfico 
para o desenvolvimento criativo e aprendizagem em Projeto 1.
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 O primeiro ano do curso de Arquitetura na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto é, como visto, um ano muito particular nesta abordagem 
do ensino através de uma metodologia assente no desenho analógico, méto-
do este que se estende ao segundo ano do MIARQ. Relativamente à disciplina 
de Projeto 1 em específico, viu-se que a atividade pedagógica era centrada no 
uso do desenho como forma exploratória e criativa do pensamento arquitetónico, 
estando presente quer no processo de trabalho do aluno, quer no diálogo do 
acompanhamento individual, e ainda como objeto rigoroso, de comunicação e 
apresentação no momento de avaliação final da proposta - normalmente comple-
mentado com a informação adquirida através da execução de maquetas. Assim 
como acontece em Projeto 1 e 2, as restantes unidades curriculares que integram 
o plano de estudos do primeiro e do segundo ano, não têm como regra o incenti-
vo do uso do desenho digital - com algumas exceções, como por exemplo, Geo-
metria e Arquitetura, no primeiro ano, em que no último exercício os alunos são 
convidados a experimentar um programa de modelação tridimensional computa-
dorizado - não querendo isto dizer que haja uma proibição no uso dos mesmos, 
como um complemento ao estudo, simplesmente não fazem parte do método de 
ensino desta escola, nem constituem objeto de avaliação, no início do percurso 
académico.
 Com a entrada no terceiro ano, e a consequente frequência de Projeto 3, 
dá-se uma transição do desenho manual para o desenho digital, não fosse esse 
o método de trabalho corrente nos atuais escritórios de arquitetura, tornando, por 
isso, a sua aprendizagem fundamental para a entrada no mundo profissional. A 
entrada no domínio digital introduz ao aluno uma nova ferramenta de concepção 
arquitetónica, cujo produto do seu uso passa a ser objeto de avaliação, passan-
do, ao mesmo tempo, a integrar o seu processo de trabalho. O uso do desenho 
através de programas computadorizados passa a fazer parte da nova realidade 
pedagógica do aluno no terceiro ano, onde se dá uma transição para uma ferra-
menta que o irá acompanhar até ao final do seu percurso académico.
 A mudança do ensino por meio do desenho analógico no terceiro ano, 
não muda apenas a nível de Projeto. Enquanto que, no primeiro e no segundo 

3.3. CONTINUAR A DESENHAR 

3.3.1 A ENTRADA NO DOMÍNIO DIGITAL
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ano, para além do desenho manual ser objeto de ensino a nível da projetação 
arquitetónica, era também complementado com o ensino do desenho, na sua 
forma mais direta, através das aulas de Desenho 1 e Desenho 2. Para além des-
tas unidades curriculares, e como visto anteriormente, a ação de desenhar esta-
va presente nas restantes disciplinas como Geometria e História ou Construção, 
introduzida no segundo ano. A partir do terceiro ano, o desenho deixa ter uma 
atitude tão incisiva no percurso pedagógico do aluno, com extinção das aulas 
de Desenho e um afastamento geral do desenho manual nas restantes unidades 
curriculares - fala-se de um afastamento numa fase transitória no terceiro ano mas 
que se vai consolidando até ao final do percurso escolar.183 É verdade que os 
estudantes podem continuar a sua aprendizagem a nível do desenho manual, no 
terceiro ano, através da UC Figura Humana e Representação do Espaço, numa 
vertente mais aprofundada, ou através de registos elaborados em sala de aula 
na disciplina de Arquitetura e Desenho. No entanto, ambas as unidades curricu-
lares são opcionais, o que significa que apenas irão estar presentes no currículo 
pedagógico de uma pequena parcela dos estudantes, tornando esta questão do 
ensino do desenho opcional. 
 Apesar disso, está disponível, como disciplina optativa de quarto e quinto 
ano, a unidade curricular Desenho como Método e Instrumento de Investigação 
em Arquitetura, cujo objetivo é promover a investigação e a reflexão crítica dos 
estudantes, alargando o seu espólio de conhecimentos através da visita a várias 
obras de arquitetura, estudadas no local através do desenho. Assim sendo, do 
terceiro ao quinto ano, o desenho perde, de facto, uma força operativa na apren-
dizagem do aluno, passando a existir apenas como uma opção, quer isto dizer 
que, aquele que era um percurso único, envolto pelo desenho manual a vários 
níveis, passa a ser um percurso de carácter facultativo, cuja inclusão depende da 
escolha de cada estudante.

183 A título de exemplo temos a unidade curricular de Geometria Construtiva, uma opcional do ter-
ceiro ano. Apesar da geometria que apesar de não fazer parte do plano de estudos do segundo ano, 
reaparece no terceiro, numa vertente completamente digital.
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 Perante a introdução de uma nova ferramenta torna-se pertinente perce-
ber como se realiza esta inclusão nas estratégias pedagógicas, como é que se 
recebe esta mudança no acompanhamento de estudantes e como é que esta 
se relaciona com os conhecimentos previamente adquiridos. Para tentar com-
preender tanto a morfologia desta transição, como a sua sedimentação nos anos 
seguintes, torna-se pertinente, mais uma vez, o contacto com a visão de quem 
se encarrega desta pedagogia. Nesse sentido, os testemunhos gentilmente for-
necidos pela Professora Maria José Casanova, docente da UC Projeto 3, e pelo 
Professor Adalberto Dias, docente da UC Projeto 4, foram fundamentais pela ex-
periência conjunta do contacto direto com esta aprendizagem, onde se conjuga 
desenho manual com os benefícios das novas tecnologias, tanto na sua transição 
como na sua consolidação.
 O primeiro ponto a abordar perante esta realidade introduzida por uma 
nova ferramenta é a morfologia desta transição, do uso do desenho estritamente 
analógico para o desenho digital.
 O desenho computadorizado, como um novo instrumento, necessita de 
uma adaptação até que o aluno domine todos os seus componentes e opções 
gráficas. O tempo despendido no domínio desta ferramenta depende da apetên-
cia pessoal do aluno, pode ser mais rápido nesse processo ou mais demorado. A 
velocidade com que adquire este domínio também se torna consequente na ex-
pressão e no grafismo presente nos desenhos, na medida em que esta é atingida 
e desenvolvida a um nível mais profundo consoante a aquisição dessa destreza, 
“há quem rapidamente não só domine as operações, como também a expres-
são - o saber entre o que é que quer representar e que operação há-de efetuar 
no algoritmo para ela sair certa, que tipo de comandos mas também que tipo de 
opções entre os comandos para aquelas linhas ou aquele efeito sair de uma for-
ma ou de outra”.184 Ou seja, é necessário haver um compasso de espera, dando 
tempo ao aluno para que a aquisição de conhecimentos seja feita consoante o 
seu ritmo de aprendizagem, num percurso que irá de encontro, ou não, com o 
resto dos seus colegas.

184 Maria José Casanova, entrevista, disponível no anexo E
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 Um dos aspetos que auxilia esta transição, é a estrutura do primeiro exer-
cício de Projeto 3, uma vez que lida com tipologias que integram a repetições de 
elementos como pisos tipo, uma sistematização modular, sem estar ligado a um 
contexto real que implique o desenho de cartografia ou desenhos de linhas curvas 
e ao obliquas, permitindo que “haja ao mesmo tempo uma interface de treino, 
equacionando o domínio deste instrumento e, ao mesmo tempo, a sua integração 
na memória que vinha da representação a mão, da representação por linha.”185

 A experiência nesta transição186 obtida pela professora Maria José Casa-
nova nos vários anos de prática como docente de Projeto 3, constata que com o 
passar dos anos esta passagem se tem dado a um ritmo cada vez mais rápido, 
principalmente face à altura em que o desenho digital e uso dos computadores foi 
introduzido pela primeira vez. No inicio dessa introdução, os alunos só usavam o 
desenho digital, representando a totalidade da proposta, apenas no final do ano, 
no último exercício, enquanto que hoje em dia a mesma transição dá-se no espaço 
de dois ou três meses. No entanto, mesmo que ainda não exista o domínio total do 
desenho digital já no quarto ano, ou seja, em Projeto 4, esta ocorrerá de uma ma-
neira natural, “quando não se domina a nova ferramenta, utilizam-se as clássicas, 
e misturam-se as duas.”187

 Confrontados com uma nova ferramenta, importa perceber o lugar que 
ocupa agora o desenho analógico, num ensino que já não depende totalmente da 
sua utilização.
 Nos dois primeiros anos do Mestrado Integrado, dá-se grande ênfase ao 
domínio do instrumento que é o desenho, numa perspetiva pedagógica do seu 
uso como instrumento investigativo, de procura de soluções, de tentativa e erro, e 
até mesmo de compreensão interna e externa. Portanto, existe uma tentativa de 
maximizar o estudo de todas as suas vantagens, tanto no processo de trabalho do 
aluno, como também sendo este uma forma de representação e comunicação do 
projeto e dos espaços que o compõem. Em Projeto 3, por outro lado, a atenção já 

185 Idem, ibidem
186 Esta transição não implica uma substituição, mas sim a complementaridade de um processo 
previamente desenvolvido
187 Adalberto Dias, entrevista, disponível no anexo A
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não está direcionada para que o aluno aprenda a desenvolver as potencialidades 
do desenho analógico como ordenador do pensamento e de auxílio ao proces-
so criativo, assumindo que o aluno já adquiriu previamente essas capacidades. 
Assim sendo, o ensino no terceiro ano age de maneira que essas capacidades, 
adquiridas nos anos prévios, resultem num aprofundamento mais detalhado da 
representação gráfica, num desenho de projeto muito mais rigoroso, na com-
preensão das escalas e na capacidade de comunicação. No fundo, pretende 
que todas estas questões relativas ao desenho de arquitetura sejam mais apro-
fundadas do que nos anos anteriores, consequência também de todas as novas 
exigências do programa, muito mais concreto e ancorado à realidade - como 
questões técnicas, de construção e de estruturas - e por isso mais espesso a 
nível de informação e detalhe. “A importância está lá, só que não é posto ênfase 
em desenvolver como instrumento único de representação, (…) parte-se do prin-
cípio que esse já está adquirido e que agora estamos a adquirir uma ferramenta 
nova e como é que se trabalha com todas essas ferramentas: as que já tínhamos 
aprendido e integrando uma nova”188

 Com a entrada em Projeto 4, a importância do desenho manual conti-
nua a ser tida em consideração, integrando o método de trabalho e auxiliando o 
processo de concepção, na canalização das ideias e na procura da forma ideal, 
permitindo “aprender a compor, medir, relacionar, a perceber o espaço e a sua 
especialidade”189, e ainda servindo para clarificar as próprias dúvidas que possam 
surgir na mente do aluno, desimpedindo os obstáculos do seu percurso.
 A análise da natureza do acompanhamento individual, após a introdução 
do desenho digital também é fundamental no que diz respeito ao uso do desenho 
manual, de forma a compreender a sua abordagem como ferramenta explicativa 
e a finalidade do seu uso por parte dos professores.
 É de facto um hábito dos professores de Projeto desenharem sobre os 
desenhos apresentados pelos alunos na familiar troca de ideias acerca das suas 
propostas. Este gesto que acompanha o diálogo entre o professor e o estudante, 

188 Maria José Casanova, Op. cit.
189 Adalberto Dias, Op. cit.
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e que poderia passar por um discurso unicamente verbal, é condutor de várias in-
tenções. Por exemplo, através do uso do desenho manual é possível desbloquear 
a mente de um aluno que esteja preso a uma única representação bidimensio-
nal, mostrando-lhe como aquela representação é vista na totalidade, tridimensio-
nalmente, confrontando os seus desenhos bidimensionais “ou seja, criando um 
ponto de vista, para o confrontar se aquele é o resultado que tinha pensado e 
mostrando-lhe que pelo desenho consegue ver mais do que o que está apenas 
na representação bidimensional.”190 Para além disso, o seu uso também permite 
evidenciar relações que possam existir no projeto, entre os próprios espaços, 
o exterior e o interior, no confronto dos cheios e dos vazios ou nos percursos - 
“muitas vezes relações tipológicas, outras vezes relações geométricas ou espa-
ciais.”191

 Esta atitude pedagógica age ainda como uma espécie de exemplo para 
com o aluno, tomada, por isso, numa perspetiva de incentivar o uso do desenho 
no processo de trabalho “como forma de consciencializar o que se está a dese-
nhar e procurar alternativas para eventualmente ir fazendo a proposta evoluir. (…) 
Usar o desenho faz com que as próprias propostas estimulem a capacidade de 
criar alternativas e encontrar respostas.”192 A observar o professor a desenhar, o 
aluno percebe a utilidade desta ferramenta, até porque “em arquitetura uma ideia 
ou conceito tem sempre uma representação gráfica”.193

 Normalmente professores não comentam os projetos dos alunos dire-
tamente no computador, incentivando a que estes tenham os seus desenhos 
impressos em papel, na escala correta, propiciando o uso do desenho à mão 
levantada durante o acompanhamento individual, ou até em grupo, mesmo nos 
anos mais avançados.
 Serve ainda esta prática como o melhor método de explicação e consta-
tação dos erros ou imperfeições, “para entrar no discurso do aluno, interpretar o 

190 Maria José Casanova, Op. cit.
191 Idem, ibidem
192 Idem, ibidem
193 Adalberto Dias, Op. cit.
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seu projeto e ajudá-lo a redirecionar, esclarecer ou ajustar quando necessário.”194

 Apesar da introdução desta ferramenta, deverá haver um espaço para 
manter uma relação com o desenho analógico, não só durante o percurso aca-
démico do estudante mas também transportá-lo para o seu percurso profissional, 
tirando proveito das suas potencialidades já que “a noção de escala e de pro-
porção, de relação entre partes e o todo não é possível obtê-la num ecrã de um 
computador.”195

 A manutenção desta relação nos anos sucedentes também permite que 
não ocorra um afastamento da manualidade inerente ao desenho analógico, per-
mitindo gestos mais naturais. “Também estas novas tecnologias oferecem alguma 
resistência e dificuldade em gestos mais “soltos” - que fogem da regularidade e 
geometria pura, sugerida ou facilitada pelas novos utensílios.”196 O contacto com a 
manualidade permite que o desenho se relacione muito mais com o corpo, conse-
quentemente criando uma relação mais direta com o pensamento, com o que se 
desenha e com o próprio espaço. “Essa relação com o próprio corpo, com o que 
vai dos olhos até a mão, da mão até ao pensamento, essa forma mais corporal, 
sensível, tátil, é fundamental para o desenvolvimento de uma sensibilidade (…) em 
que a digital é demasiado abstrata.”197 Ao ser uma ferramenta muito tátil e manual, 
esta conexão com os sentidos torna-se mais consciente e aloja-se mais facilmente 
na mente, persistindo na memória, por isso, “quando a aprendizagem é feita com 
os vários sentidos é mais consciencializada do que quando é feita só com, como 
acontece no caso desenho digital.”198

 A introdução do desenho digital apenas no terceiro ano é, mais uma vez, 
apontada como uma decisão benéfica para aprendizagem do aluno, o futuro arqui-

194 Idem, ibidem
195 Idem, ibidem
196 Idem, ibidem
197 Maria José Casanova, Op. cit.
198 Idem, ibidem
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teto. O desenho à mão difere do desenho digital na abstratização das dimensões 
e proporções do projeto, este uma ferramenta menos correta na sua noção de 
escala pela capacidade imediata de navegar nas diferentes dimensões através 
da opção zoom. Dado que esta funcionalidade não se torna possível no desenho 
analógico este “acaba por consolidar uma forma de pensar arquitetura, o espaço, 
a forma de encontrar soluções e ao mesmo tempo até consciencializar dimensões, 
tamanhos e proporções.”199 Nesse sentido, é bom haver uma sedimentação das 
aprendizagens obtidas a partir do desenho manual antes de se passar para uma 
ferramenta que, apesar de ser mais rigorosa e objetiva, é também mais abstrata 
e distante, fruto do seu carácter virtual. O desenho, pelo que já foi constatado, é, 
para muitos, um instrumento privilegiado no ensino da arquitetura, como tal, “pri-
meiro, é preciso dominar as ferramentas base da disciplina, para posteriormente 
tirar o melhor partido de outros utensílios. Uma ferramenta não substitui a outra, 
ambas completam-se”.200

199 Idem, ibidem 
200 Adalberto Dias, Op. cit.
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 Mais uma vez convoca-se a opinião dos estudantes da Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, desta vez pertencentes aos últimos três 
anos do MIARQ, com uma amostra em quantidade semelhante à que se verificou 
anteriormente, nos alunos do primeiro ano. 
 Apesar de terem pontos em comum, as questões dirigidas a estes alunos 
diferem das realizadas aos estudantes do primeiro ano, incidindo agora sobre a 
transição do desenho manual para o desenho computadorizado, a sua ligação 
com o avanço do percurso académico e o incentivo pedagógico que sentem na 
sua manutenção - questões semelhantes anteriormente referidas com a diferença 
de serem da perspetiva do aluno.
 De forma a perceber se existem alterações em relação aos testemunhos 
dos alunos do primeiro ano, face aos alunos dos restantes anos, estes foram 
também inquiridos relativamente ao uso do desenho antes e depois da entrada 
no ensino superior.
 Ao contrário do que foi visto com os alunos do primeiro ano, em que 
apenas dois terços dos estudantes relataram que tinham como hábito desenhar 
antes da sua entrada na faculdade, neste caso, quase a totalidade dos alunos 
tinham esse contacto prévio com o desenho. Relativamente ao espólio de temas 
sobre o qual recaíam os desenhos, também não diferem daqueles apontados 
anteriormente, tanto antes como depois da sua entrada na faculdade, havendo 
inclusive, uma adição de desenhos relativos à esfera arquitetónica. No entanto, 
dentro dos alunos analisados é possível notar uma tendência relativa ao uso do 
desenho e o patamar em que se encontram no percurso académico. Enquanto 
que no primeiro ano houve um créscimo, ainda que ligeiro, do gesto de desenhar 
antes e depois do contacto com ensino superior, no caso dos alunos do tercei-
ro, quarto e quinto ano - alunos estes que já estão em contacto com o desenho 
digital - houve um decréscimo do ato de desenhar à medida que avançam no 
currículo escolar.
 Ainda que estejam em contacto permanente com o desenho digital, quase 
a totalidade dos estudantes dizem continuar a desenhar à mão levantada. Em pri-
meiro lugar, por ser uma ferramenta de grande facilidade de uso, uma ferramenta 
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mais ágil, mais fácil na sua tradução da mente para a folha. O desenho manual não 
necessita de uma pré definição de medidas ou espessuras de linha, é um gesto 
de imediato, que rapidamente é capaz de representar um espaço nas suas três 
dimensões. Em segundo lugar, permite um desenvolvimento a nível do projeto, no 
sentido em que melhor ajuda a pensar as diferentes soluções, aprofundando-as. 
O desenho analógico permite resolver problemas e entraves quando o desenho 
digital não se mostra capaz, para além de ajudar na compreensão de detalhes e na 
sua construção. Em terceiro lugar, o uso do computador, face o desenho analógico 
apresenta algumas desvantagens, entre elas o facto de carecer da componente 
imediata de procura e o carácter experimental e conceptual do desenho manual, 
sendo, por isso, menos questionável. Para além disso, os alunos apontam ainda 
uma falsa ilusão de segurança e estabilidade do projeto, por este rapidamente 
atingir uma grafia quase final, diferente do desenho manual que promove liberdade 
e, consequentemente, criatividade e autocrítica. Nesse sentido, vários alunos, afir-
mam que a introdução do desenho digital veio reforçar a necessidade do desenho 
manual.
 Apesar de para muitos o desenho continuar a ser uma ferramenta essen-
cial no processo criativo, há quem considere que desenho computadorizado se 
tem sobreposto à necessidade de continuar a usar esse instrumento analógico, 
havendo cada vez mais uma tendência para o seu afastamento no método de 
projetar. 
 Foi visto anteriormente a importância que o desenho tem na prática pe-
dagógica em Projeto 1, manifestando-se na avaliação do aluno com algum peso. 
Nesse sentido, e perante a obrigatoriedade do seu uso na metodologia de trabalho 
do aluno primeiro ano, foi questionado aos estudantes mais velhos se sentiram 
essa obrigatoriedade do uso desenho manual com grande incidência e de que 
forma se tornou um benefício nos anos que se seguiram. De facto, os alunos dizem 
ter sentido uma certa obrigatoriedade em que os chamados desenhos de pro-
cesso fossem feitos em grande quantidade, ainda assim, a maioria considera que 
tenha sido benéfico a longo prazo na medida em que lhes permite desbloquear 
ideias preconcebidas, possibilitando o encontro de um grande número de solu-
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ções diferentes, mesmo em casos em que, depois de testadas, apenas venham 
reforçar o valor da primeira. Permitiu ainda um melhor entendimento das suas 
próprias ideias e da Arquitetura em geral e um domínio todas as componentes 
do projeto. A repetição de um ato, ainda que seja um pouco forçado no início, 
ajudou na criação de um à vontade com este método, propícia à sua apropriação. 
Na perspetiva dos alunos, esta obrigatoriedade acabou por se revelar um hábito, 
deixando de ser algo forçado para integrar naturalmente o processo de trabalho, 
mesmo que tenha sido algo cuja intenção, no início, não compreendiam.
 Mas, como em tudo, há sempre quem tenha uma perspetiva diferente, 
contrária a esta questão. Alguns alunos, ainda que parte de uma minoria, são 
da opinião de que o desenho, não sendo único método de trabalho, não tem 
que ser utilizado por todos, sentindo que deveria haver uma maior aceitação de 
outros modos de fazer - uma vez que gerava momentos de desmotivação, princi-
palmente para aqueles que achavam não ter uma apetência para o desenho, ou 
mesmo tendo, não gostavam de o fazer. Referem ainda um excesso na valoriza-
ção dos desenhos de processo, em que muitas vezes a quantidade não se refletia 
na qualidade do projeto, levando alguns alunos a desenhar à posteriori, depois 
do projeto finalizado, perdendo o seu sentido enquanto processo - embora que, 
mesmo nestes casos, acaba por ter vantagens de um ponto de vista pedagógico, 
sendo que a repetição ainda que forçada para “engrossar” o processo, acaba por 
funcionar como treino e aquisição de competências, ainda que não fosse esse o 
seu intuito.
 A introdução do desenho digital, insere uma variação no método de tra-
balho dos estudantes, e como tal, é pertinente conhecer como é que se conju-
gam estes dois instrumentos durante esse processo. A maioria das respostas 
descrevem um método que se inicia com o desenho manual, junta-se ao desenho 
digital e depois vai-se alternando entre estas duas representações gráficas, até ao 
finalizar o projeto através do computador. A primeira abordagem ao projeto inicia-
-se à mão levantada, numa perspetiva de compreender o local de implantação e o 
contexto onde se insere, numa fase inicial de procura de soluções - normalmente 
conjugada com execução de maquetas. Tratam-se de desenhos de hipóteses de 
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implantação dos edifícios, podendo ser até ser de carácter rigoroso, com mais 
densidade e dimensões concretas, embora com alguma flexibilidade para serem 
alterados. Normalmente o processo passa pelo computador, que age como uma 
ferramenta de síntese quando a solução começa a ficar mais definida, confrontan-
do as ideias e ajudando em aspetos mais técnicos do projeto, como alinhamentos 
ou dimensões que tenham de integrar o atual quadro legal. Seguidamente, há 
um movimento de retorno entre as duas ferramentas, voltando ao desenho ana-
lógico com o intuito de esclarecer eventuais dúvidas, resolver problemas que vão 
surgindo ou para melhor compreender os espaços que estão a ser desenhados 
bidimensionalmente no computador - como, por exemplo, perceber o verdadeiro 
significado espacial do pé direito duplo expresso no corte que se está a realizar. À 
medida que a proposta começa a densificar em termos de informação, e conse-
quentemente se aproxima a data de entrega, há uma tendência para uso corrente 
do desenho digital que se mantém até ao final do processo de trabalho.
 Ainda assim, existem alunos com métodos de trabalho diferentes, com 
um início marcado pelo uso do desenho manual, passando para o desenho digital 
e permanecendo até à finalização da proposta, uns por uma questão de hábito, 
outros por falta de tempo.
 Após ter sido analisado o incentivo sentido pelos alunos da parte dos pro-
fessores para uso do desenho manual, analisa-se agora a mesma premissa, mas 
do ponto de vista de quem já foi introduzido ao desenho computadorizado. Neste 
aspecto, pode-se afirmar que a grande maioria dos alunos continuam a sentir 
esse incentivo, total no terceiro ano e diminuindo ligeiramente nos anos seguintes. 
Este incentivo, reflete-se sobretudo no acompanhamento individual e em grupo, 
uma vez que é um gesto que se mantém crucial nas conversas entre professo-
res e alunos, em Projeto mas também refletido nas outras unidades curriculares. 
Neste aspecto, os alunos afirmam que são incentivados a usar o desenho quando 
explicam as suas ideias aos professores, que por regra, não comentam os seus 
trabalhos sem estar em impresso em papel. Este desenho gráfico, a duas mãos, 
é tão natural que os estudantes, apesar de não se aperceberem no momento, 
mais tarde acabam por sentir uma necessidade em desenhar quando explicam 
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3.37 

3.37. Desenho sobre impressão, folha de trabalho, UC Projeto 3. Desenho de Pedro Pinto Ferreira
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o seu projeto, provavelmente pela exemplificação prática dos professores. Os 
estudantes apontam ainda um incentivo para que se dê um afastamento pontual 
do computador para resolver eventuais problemas que surjam, e que o desenho 
digital não permita, usando o desenho analógico ou mesmo a execução de  ma-
quetas.
 Apesar de sentirem um incentivo para o uso do desenho manual, nota-se 
uma diferença na sua intensidade em relação ao primeiro e segundo ano, na me-
dida em que existe mais espaço para o aluno escolher o método que melhor se 
identifica.
 Num outro tópico, questionou-se se era hábito dos estudantes incluírem 
esquiços ou desenhos à mão levantada nos seus painéis de entrega e, curiosa-
mente, a grande maioria dos alunos do terceiro ano afirmaram não incluir, en-
quanto que a maior parte dos alunos do quarto e quinto ano que disseram o 
contrário. No que diz respeito à finalidade de tais desenhos, servem como forma 
de colmatar uma certa carência no domínio das ferramentas digitais, para mostrar 
especificidades do projeto, tornar mais explícito detalhes que não conseguem 
esclarecer com o desenho computadorizado ou até mesmo para colmatar o facto 
de não terem conhecimentos na execução de 3Ds ou imagens renderizadas. Al-
guns alunos usam ainda estes esquiços para realçar certos aspetos e intenções 
que querem que sejam notados no projeto, como intenções de materialidade. 
Também há quem o faça numa perspetiva de mostrar o percurso evolutivo da 
solução apresentada ou no sentido de dar mais expressividade e um cunho pes-
soal ao seu projeto arquitetónico. Contrariamente, os estudantes que não tinham 
por hábito incluir desenhos à mão levantada nas suas folhas de entrega, são da 
opinião de que o desenho manual é visto como parte do processo, não sentindo 
assim necessidade de os incluir naquilo que é um documento de apresentação 
final, acreditando ainda que o corte, a planta e o alçado são as formas ideais de 
representação e comunicação da arquitetura e, por isso, suficientes.
 Para terminar, como última questão, questionou-se os estudantes acer-
ca da decisão pedagógica da introdução do desenho digital apenas do terceiro 
ano, questionando as vantagens e desvantagens deste momento introdutório. 
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Foram apontados os benefícios da introdução do desenho digital apenas no ter-
ceiro ano, ou seja, com dois anos de preparação através do desenho manual e os 
benefícios da sua introdução especificamente no terceiro ano. Relativamente ao 
primeiro ponto, esta entrada tardia ajudou a compreender as vantagens do dese-
nho analógico na metodologia de trabalho, antes da entrada do computador, per-
mitindo compreender como é que efetivamente os conteúdos eram desenhados e 
representados sem recurso a programas que o façam de um modo automático e 
ilusório. Sentem ainda que ajudou a não criar uma dependência nos meios digitais, 
permitindo a criação de uma agilidade mental que sem o desenho manual seria 
muito mais difícil de atingir, quando comparada com a aquisição de conhecimen-
tos técnicos das ferramentas digitais. No que diz respeito à introdução do desenho 
digital, os alunos sentem uma melhoria no rigor dos desenhos, permitindo siste-
matizar e mais facilmente incluir a quantidade de informação agora exigida, que 
seria muito mais difícil e demorada se fosse unicamente com recurso ao desenho 
analógico. Os alunos referem ainda um acréscimo na quantidade de informação 
e detalhe, que é facilitada pelo desenho digital e compatível com a introdução do 
computador no terceiro ano - já que o programa da disciplina trabalha por regra 
com a repetição de um módulo ou de pisos tipo, tornando este processo mais fácil 
e eficiente a nível de tempo despendido. Por último, consideram que a introdução 
do desenho digital permitiu organizar mais rapidamente os seus painéis de entre-
ga, sem ter que o fazer a priori do desenho do projeto, e mais facilmente executar 
cortes, alçados ou representações tridimensionais, uma vez que podem ser feitos 
de forma automática pelo software que utilizam.
 Quanto às desvantagens apontadas pelos estudantes, volta-se novamente 
a estabelecer os mesmos dois parâmetros. Entre as desvantagens da passagem 
para o desenho digital, alguns alunos referem uma gradual perda do contacto com 
o desenho manual que gostavam de preservar, uma certa dependência dos meios 
tecnológicos que deixou menos espaço para experimentações e para a reflexão 
crítica do projeto que estão a desenvolver.
 No que toca à passagem tardia para o desenho computadorizado, alguns 
alunos consideram o tempo de transição excessivo, que leva à desmotivação de 
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quem não se identifica com este método, sugerindo que adaptação fosse mais 
gradual - por exemplo, iniciar-se a meio do segundo ano, uma vez que é um ano 
em que o desenho é muito mais concreto e rigoroso quando comparado com o 
primeiro ano. No entanto, a grande maioria das desvantagens apontadas estão 
relacionadas com o domínio dos software de desenho digital ou, neste caso, a fal-
ta dele. Os alunos expressam sentirem-se em desvantagem em relação a colegas 
de outras faculdades no domínio do desenho digital, nomeadamente no que diz 
respeito a questões gráficas de apresentação e comunicação do projeto, assim 
como a modelação dos elementos tridimensionais - questões que se refletem no 
seu currículo de entrada na esfera profissional. Segundo os estudantes, o ênfase 
dado no passado ao ensino do desenho analógico não existe quando fazem a 
transição para o desenho digital, apontando um défice nos recursos pedagógicos 
da faculdade na aprendizagem destes softwares. Este défice leva a que haja uma 
aprendizagem autodidata destas ferramentas digitais ou que muitos deles optem 
por frequentar cursos fora do meio escolar, com custos adicionais. Para suprimir 
esta desvantagem, sugerem a criação de uma disciplina que se encarregasse 
desta aprendizagem, de caráter opcional, ou até mesmo a disponibilização de 
formações gratuitas fora do horário escolar para os alunos que necessitassem de 
um apoio extra.
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3.38. Esboço de processo, UC Projeto 3. Desenho de Pedro Pinto Ferreira
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 Através deste trabalho de investigação compreenderam-se as vantagens 
do uso do desenho analógico aliado ao pensamento arquitetónico, o seu percur-
so ao longo da história da profissão, assim como o aprimoramento dos moldes 
de formação do arquiteto, para um melhor entendimento do objeto de estudo, o 
uso do desenho manual no ensino da arquitetura na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto.
 Como ponto de partida no conteúdo desta dissertação, começou-se por 
desconstruir a relação entre a Arquitetura e o desenho, procurando as vantagens 
da existência da mesma, a finalidade e a intenção do seu uso, e as formas que 
apresentava quando usado numa perspetiva de ordenação do pensamento arqui-
tetónico. De facto, feita esta análise, foi possível encontrar diversas razões pelas 
quais o desenho encontra o seu lugar no processo criativo, sem que este seja 
apenas reduzido a uma ação representativa, de ilustração ou comunicação de 
um projeto ou obra, razões essas que levaram ao seu uso ao longo da história da 
Arquitetura e até aos dias de hoje.
 Para além do desenho ser uma ação presente desde cedo na nossa in-
fância e ser, por isso, bastante familiar, que se materializa com grande facilidade 
e cuja relação com o gesto e a natureza humana é imensa, o desenho surge 
ainda como ordenador da mente, capaz de depurar ideias que vão surgindo no 
pensamento e procurar aquilo que é essencial. Através destes desenhos, é quase 
como se tivesse acesso à mente do arquiteto, uma composição gráfica dos seus 
pensamentos e um rastreio das ideias que vão surgindo. Além do mais, através 
desta ordenação, o desenho cria ainda uma possibilidade de seleção das várias 
soluções, permitindo avanços e recuos que o aproximam cada vez mais da solu-
ção final.
 Outro fator que contribui para a existência desta ligação do desenho ana-
lógico com o pensamento arquitetónico, é o facto deste ser uma ferramenta de 
explicação e clarificação muito mais intuitiva do que, por exemplo, a escrita ou o 
discurso arquitetónico. Sem pretender retirar valor a estes meios de comunica-
ção, a materialização gráfica e visual inerente ao desenho torna possível uma mais 
rápida e direta compreensão de fatores como questões formais, identificação de 
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materiais, texturas ou pigmentos, tipos de iluminação ou até mesmo proporções. 
No que diz respeito ao uso a ferramentas de trabalho como maquetas e meios di-
gitais de modelação tridimensional, é clara a sua contribuição no processo criativo, 
contribuindo para um ganho de informações relativas ao projeto, que não devem, 
de todo, ser postas de lado - nem é esse o intuito deste discurso - no entanto, e 
apesar de servirem propósitos diferentes e materializarem-se de formas diferentes 
do desenho à mão, quando aliadas a este, permitem colmatar eventuais falhas que 
o desenho, quando usado isoladamente, não consiga detetar.
 O facto deste tipo de desenho ser uma prática tão ligada à manualidade, 
é também uma das razões para que haja uma grande facilidade no seu uso, uma 
vez que a sua materialização resulta de um gesto realizado com fluidez, intuitivo 
e idealmente livre de preconceitos, uma transposição de ideias da mente para o 
papel em que a mão age como intermediário.
 Esta ligação, quase direta, constitui uma vantagem em relação ao desenho 
computadorizado, onde muitas vezes a mão segura o rato, constituindo um obstá-
culo nessa cadeia de transmissão de ideias. Além do mais, perde-se liberdade de 
movimentos, natural da ação humana, o controlo intuitivo de texturas e pressões, 
que acrescentam significado ao desenho, e a capacidade de acompanhamento 
dos pensamentos que percorrem a mente muitas vezes a uma velocidade eston-
teante.
 Uma outra razão prende-se no facto deste ter a capacidade de acom-
panhar todas as fases do processo de concepção, através de diferentes tipos 
de desenho, que mudam consoante a sua necessidade e que servem propósitos 
diferentes, existindo através dos vários métodos de representação.
 O desenho manual promove ainda um aumento no desenvolvimento da 
capacidade de observação e de conhecimentos do mundo real, que se torna útil 
no momento criativo, munindo o arquiteto com o imaginário que informa a obra.
 A disponibilidade do desenho, cuja aprendizagem está ao alcance de qual-
quer um que esteja disposto a sujeitar-se à sua aprendizagem, torna-o ideal como 
método de trabalho proposto no ensino da Arquitetura. Aprender a desenhar é 
muito mais do que dominar uma representação artística, é encontrar um método 
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organizativo que acrescenta muito ao processo de concepção. A apropriação 
desta ferramenta, permite clarificar o processo mental, facilitando o encadeamen-
to dos pensamentos e a capacidade de resolução dos problemas constituindo 
uma mais valia quando usada para pensar arquitetura, daí ser ideal quando aliada 
ao ensino da mesma.
 Ao adquirir esta ferramenta, desde o início da sua formação, ou seja, des-
de o primeiro contacto com a experiência da concepção arquitetónica, o aluno é 
familiarizado com o uso do desenho como linguagem de expressão da ideia arqui-
tetónica, podendo escolher apropriar-se desta e torná-la um método de trabalho 
durante a sua formação e levado até à sua prática profissional.
 Relativamente à história da Arquitetura e à evolução da sua relação com 
o desenho, percebe-se que é um percurso antigo, quase tão antigo quanto as 
primeiras construções. Através das representações que chegaram aos nossos 
dias, sejam elas plantas de cidades, conjuntos residenciais ou até mesmo plantas 
de pequenas construções, percebe-se que até no sétimo milénio a.C., havia já 
uma tentativa de criação de códigos e normas de representação - ainda que se 
tratassem de desenhos meramente representativos-, para além de que existia já 
uma consciência na representação de uma planta como um conjunto de linhas 
que figurava um corte horizontal do edifício, observado a partir de uma posição 
superior imaginária. Naturalmente que, nesta época, ainda não existia uma pro-
fissão consolidada e as decisões de projeto ainda não eram pensadas através do 
desenho, mas sim in loco, no decorrer da obra - muito embora também exista o 
desenho na obra, realizado no decorrer da construção para conduzir o estaleiro, 
no entanto, não é este o tipo de desenho que se abordou nesta dissertação.
 No que concerne o desenho na civilização egípcia, continuava a existir 
um caráter representativo - nomeadamente em desenhos de plantas e alçados 
que eram guardados em arquivos ou representados em pinturas murais - no en-
tanto, viu-se existência de desenhos com grelhas sobrepostas, permitindo que 
estes fossem ampliados ou reduzidos mantendo a mesma proporção, ou que 
fossem elaboradas com o auxilio das mesmas. Em suma, este método mostra 
uma preocupação com questões formais, em manter a proporção daquilo que 
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era idealizado, apesar desse caráter representativo e pouco denso a nível de infor-
mação, ainda que o projeto dependesse ainda quase exclusivamente de decisões 
tomadas em obra.
 É ainda um dos períodos da história da profissão, em que o arquiteto não 
mantém uma identidade anónima e indiferente na sociedade, torna-se essencial 
em obras públicas e sagradas, sendo aclamado e homenageado através de inscri-
ções em túmulos e construções da sua autoria.
 O renome e a aclamação do arquiteto egípcio, não é algo comum ao arqui-
teto grego, mantendo nesta civilização, o estatuto de mestre, quase sem distinção 
de um mestre carpinteiro. Era portanto, alguém ligado ao ofício, que trabalhava 
lado a lado com outros mestres, especialistas em outras áreas, criando docu-
mentos para estes consultarem, possivelmente contendo desenhos ou descrições 
detalhadas e recorrendo ainda à construção de modelos que auxiliavam na repre-
sentação do que era pedido. Note-se que, através destes desenhos, descrições 
ou modelos, pode-se concluir que havia uma preocupação em construir o mais 
semelhante possível aquilo que tinha sido idealizado, mesmo que a maioria das 
escolhas de projeto ainda se realizassem em obra.
 Mantinha-se, em termos de entrada na profissão, uma linhagem de ensino 
familiar - que já vinha desde a civilização egípcia - ou através de uma das artes da 
construção, no entanto, começa a haver uma insistência para a introdução das 
artes no currículo dos jovens gregos, uma espécie de iniciação do ensino artístico.
 O estatuto da profissão volta a erguer-se durante o período romano - ainda 
que muitas construções fossem levadas a cabo sem a sua presença e indicações 
- uma vez que a Arquitetura ocupava um lugar de relevância entre as Artes e o 
arquiteto era detentor de conhecimentos acima da média.
 A propósito dos desenhos do foro arquitetónico, a sua existência continua 
a identificar-se como um objeto representativo e com o intuito de ser objeto de 
apresentação ao patrono da obra - e não como processo - apesar do trabalho do 
arquiteto continuar a depender muito da sua presença no estaleiro e das decisões 
tomadas no local.
 Como visto, até ao século XIII, não houve indícios de uma evolução na 
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necessidade de um planeamento prévio da obra, sendo esta feita a partir da 
construção no estaleiro, pelo mestre construtor. O arquiteto projetista, que faz uso 
do desenho para planear o edifício de antemão, aparece durante a Baixa Idade 
Média, onde volta a ganhar protagonismo e a ser aclamado pela sociedade, muito 
por influência das novas necessidades formais e construtivas trazidas pelo Góti-
co.
 É ainda neste período que o desenho começa a dar os primeiros passos 
no sentido de se tornar uma ferramenta a favor do pensamento e do planeamen-
to arquitetónico, através da versatilidade de intuitos da sua produção: desenhos 
mais cuidados para apresentação ao encomendador; desenhos de procura da 
solução final, de processo; desenhos para serem consultados pelos intervenien-
tes da obra, de trabalho;
 Para além do surgimento do desenho como forma de diálogo e de pes-
quisa - como é exemplo o caderno de desenhos de Villard Honnecourt - começa 
também a surgir o desenho de natureza rigorosa, executado de forma a poder 
ser interpretado e executado por outra pessoa que não o seu autor, permitindo 
que a obra pudesse ser cumprida sem a sua presença. Assiste-se, portanto, a 
um afastamento do mestre construtor e a uma aproximação do arquiteto como 
desenhador, que projeta as suas obras antecipando as decisões antes da sua 
construção, recorrendo ao uso do desenho como mediador e guia da mesma. 
Estamos perante uma cada vez menor dependência - ainda que não total - de 
decisões tomadas no decorrer do ato construtivo. 
 Relativamente à formação, a vertente prática continua a ter um papel cru-
cial, trabalhando o aprendiz sob a alçada de um mestre. Esta formação, começa 
a não ser suficiente com a entrada no Renascimento, com uma ainda maior ele-
vação da arquitetura no seio das várias correntes artísticas, e a denominação do 
arquiteto com a estabilização da profissão e o afastamento do mestre de obras. 
Consequentemente, é nesta altura que surge a necessidade de formar o arquiteto 
através de bases teóricas adequadas, que melhor potenciassem o seu conheci-
mento e as suas capacidades intelectuais. Era, por isto, comum que a entrada 
na profissão tivesse como base estudos nas várias vertentes artísticas, como a 
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escultura e a pintura, já que se baseavam em princípios metodológicos como o 
desenho e aprendizagem da geometria, que eram aliados a prática da construção 
pelo sistema de aprendiz e pela participação nas grandes obras.
 Posto isto, começaram a surgir as primeiras academias dedicadas a trans-
missão de saberes de professores para alunos, ou em formato de aulas, como no 
contexto português.
 Durante o Renascimento há uma clara evolução a nível do desenho, no-
meadamente através da invenção da perspetiva linear, permitindo visualizar os 
edifícios tridimensionalmente, contribuindo para uma evolução no pensamento ar-
quitetónico e na capacidade de antecipação. Apesar de ser uma época que realça 
e aprecia o desenho pelas suas qualidades estéticas, o desenho é cada vez mais 
usado como um instrumento no auxílio ao pensamento arquitetónico. 
 Com o avanço da história, os séculos que se seguiram mostraram uma 
crescente importância dada ao peso das bases teóricas na formação, quase sem-
pre relacionadas com o ensino artístico. A nível cronológico, relativo aos aconte-
cimentos que se davam num contexto internacional e nacional, existia um des-
fasamento, mostrando que havia uma influência daquilo que se concretizava no 
exterior, apesar de tardia.
 Na Europa, o método de formação das academias e escolas francesas 
foi um exemplo que marcou o ensino artístico e que influenciou outros territórios, 
desde a Académie Royale d’Architecture, ligada à Académie Royale de Peinture et 
de Sculpture, onde se praticava uma aprendizagem com estudos nas áreas cientí-
ficas complementada com o trabalho em atelier. No contexto português, o ensino 
a partir do século XVII começa a ser feito através da criação de Aulas, começando, 
neste caso, por estarem ligadas a Engenharia Militar, prosseguido pelo foco na 
necessidade de reconstrução associada ao terramoto de 1755, constituindo aulas 
mais ligadas à procura de novas soluções construtivas e ainda ao desenho em ge-
ral. Apesar da formação ainda depender muito da prática no estaleiro, a existência 
destas aulas garantia uma circulação de conhecimentos e bases teóricas, tanto 
nacionais como internacionais, através do estudo teórico de tratados clássicos e 
manuais franceses.



173

 Esta realidade mantém-se até ao século XIX, até à formação das Acade-
mias de Belas-Artes do Porto e de Lisboa - note-se que a sua fundação difere da 
fundação da Academia de Paris em quase dois séculos - e a consequente extin-
ção das Aulas.
 Sendo este órgão o principal agente na formação de profissionais nas 
áreas da Pintura, Escultura e Arquitetura, o domínio do desenho era esperado, 
não fosse este a técnica base das mesmas. Ainda no século XIX, dá-se a separa-
ção entre a escola e academia, utilizando como método de ensino um percurso 
comum através do desenho e uma posterior especialização, neste caso, em Ar-
quitetura.
 Relativamente à escola do Porto, o ensino na escola de Belas-Artes, 
antecessora da Escola Superior de Belas-Artes, segue o modelo de ensino “à 
francesa” até meados do século XX - muito graças à aprendizagem adquirida 
por Marques da Silva em Paris - quando começam a surgir reformas no ensino, 
afastando o método da academia francesa e seguindo um ensino mais moderno 
e progressista semelhante aos ideais da Bauhaus, muito por influência de Carlos 
Ramos.
 É então possível concluir, que o desenho acompanhou a arquitetura in-
terferindo com a estabilização da profissão do arquiteto e acompanhando a sua 
formação. É claro que, o modo e a finalidade do uso do desenho ao longo da his-
tória vai divergindo, conforme a sua necessidade, ganhando mais rigor, estabele-
cendo uma normalização de leitura universal e ainda, lentamente participando no 
processo de trabalho, como organizador do método de concepção. Em termos 
de evolução do processo de entrada na profissão e dos métodos de formação, 
percebe-se que esta estaria, num primeiro momento, estritamente ligada ao tra-
balho prático, um ofício transmitido pelo contacto direto com a manualidade, por 
observação e transmissão conhecimentos por intermediário de um mestre, ou 
seja, através do exemplo prático. Rapidamente - salvo seja - a manualidade e o 
trabalho prático começam a aliar-se à necessidade de uma formação teórica, liga-
da ao ensino artístico. Este complemento ao trabalho prático permitiu um domínio 
do desenho, contribuindo para a sua normalização e antecipando a construção 
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através da experimentação preliminar e de uma teorização prévia capaz de infor-
mar e influenciar o projeto, incrementando o seu valor.
 Numa terceira parte, este trabalho de investigação debruçou-se sobre o 
caso de estudo, o desenho no ensino da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto, contexto e identidade dos arquitetos que aí se formam, 
e que a eles são sujeitos.
 
 A pedagogia da escola de hoje surge como produto de uma corrente de 
influências moldada por várias figuras, como Marques da Silva, Carlos Ramos e  
Fernando Távora, diretores e docentes que foram adotando várias práticas peda-
gógicas segundo diferentes abordagens e ideologias, motivados tanto pelo pano-
rama social português como por metodologias de ensino desenvolvidas no estran-
geiro, ou até mesmo pela sua prática profissional. O desenho acompanha estas 
mudanças, transfigurando-se e adaptando-se à realidade do ensino, da Escola e 
da profissão.

 Como ponto de partida da análise da importância do desenho na prática 
pedagógica na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, conheceram-
-se as diferentes abordagens ao uso do desenho no primeiro ano, percebendo-
-se que este contacto não era unicamente feito através da disciplina de Projeto e 
Desenho, mas que no plano de estudos do primeiro ano, este estava presente na 
generalidade das unidades curriculares, ainda que abordado de diversas formas. 
De modo a enquadrar o verdadeiro foco no estudo deste trabalho, o desenho 
como ferramenta auxiliar ao pensamento arquitetónico, com a ação dos seus inter-
venientes, analisou-se a morfologia da unidade curricular Projeto 1. Caracterizada 
pelo seu grande peso no horário semanal dos alunos em comparação com o resto 
das disciplinas, sintomático das prioridades do currículo pedagógico. Apesar do 
tempo dedicado a Projeto 1, a carga horária dedicada a Desenho 1, destaca-se 
também das outras unidades curriculares, o que significa que, pelo menos no iní-
cio do percurso académico, predomina o ensino da arquitetura pelo desenho e do 
próprio desenho pelo desenho. Para além disso, através dos objetivos da unidade 
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curricular Projeto 1, percebe-se que muito do trabalho da disciplina, para além do 
ensino dos princípios básicos da organização do espaço, é também criar hábitos 
de expressão e representação, cuja importância reside em si mesmos, através do 
uso exclusivo do desenho analógico.

 Para um melhor entendimento destas práticas pedagógicas relativas ao 
ensino através do uso do desenho, considerou-se que a melhor pesquisa seria 
diretamente a partir dos testemunhos dos docentes das unidades curriculares de 
Projeto, com um foco especial no primeiro ano, mas também nos anos seguin-
tes. Ainda assim, o testemunho de um docente de Desenho também se revelou 
pertinente, uma vez que se trata de uma disciplina com uma ligação, ainda que 
indireta, com Projeto.
 Perante esta relação de complementaridade entre Desenho 1 e Projeto 1 
na pedagogia do desenho, constatou-se que a maioria dos docentes prioriza que 
os professores de Desenho tenham uma formação artística, proporcionando uma 
partilha de conhecimentos multidisciplinar e proporcionando uma visão crítica ex-
terior. Sendo o desenho uma base comum à Arquitetura, à Pintura e à Escultura, 
e sendo o objetivo o domínio do desenho, esta diferença na formação do docente 
torna-se enriquecedora nas suas divergências.
 No que diz respeito ao ensino de desenho em Projeto, chegou-se à con-
clusão que o objetivo da pedagogia é que o aluno consiga facilmente utilizar todos 
os tipos de desenho, desde o mais rápido ao mais lento, fazendo uso da linha 
mas também utilizando a mancha. Um desenho que integra um processo, que 
permite uma abertura de soluções e que as permite testar, podendo adaptar-se 
perante os problemas com que o aluno se depara. É necessário que o aluno seja 
capaz de representar o real e, ao mesmo tempo, que consiga representar o ima-
ginário, aquilo que idealiza na sua mente.
 Independentemente da experiência com o desenho que o aluno possa ou 
não trazer do secundário, este ensino vê-se capaz de igualar a aprendizagem en-
tre os estudantes. Mesmo que os estudantes já tenham adquirido conhecimentos 
a nível do desenho e tenham alguma facilidade na sua representação, é necessá-
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rio que o dominem também na sua vertente exploratória, como parte de um pro-
cesso e não como um fim em si. Esta abordagem do desenho como processo faz 
inclusive parte da avaliação na disciplina de Projeto, uma atitude que demonstra 
exatamente essa importância dada ao percurso do aluno e não só à proposta final.
 Para além disso, o ensino através do desenho analógico proporciona ao 
aluno um contacto muito mais direto da mente com a folha, demorado o suficiente 
para que haja espaço para uma reflexão crítica do que se está a executar, caracte-
rísticas que o elegem como instrumento privilegiado no pensamento arquitetónico.
 
 Através de inquéritos realizados aos alunos do primeiro ano, percebeu-se 
de que forma este ensino era recebido pelos estudantes.
 Relativamente aos conhecimentos adquiridos no secundário, verificou-se 
que a grande maioria dos estudantes não considerava esses conhecimentos pre-
viamente adquiridos suficientes para a sua aprendizagem na faculdade.
 Primeiramente ao facto dos alunos acharem que os conhecimentos ad-
quiridos previamente serem ou não suficientes, mais importante é o facto de se 
julgar serem sequer necessários qualquer tipo de pré-requisitos. Tendo em conta 
que o programa das disciplinas de Projeto 1 e Desenho 1 assenta na premissa de 
não exigir conhecimentos prévios de desenho, sendo as respostas quase exclu-
sivamente a negar a suficiência desses conhecimentos, pode significar que essa 
premissa não é reconhecida pelos estudantes.
 Apesar disso, analisando o ponto de vista dos professores percebe-se 
que há uma atenção à diversidade de contactos e conhecimentos que os alunos 
trazem do ensino secundário.
 No que diz respeito às vantagens trazidas pelos conhecimentos adquiri-
dos em Desenho 1, servindo de auxílio ao desenho arquitetónico abordado em 
Projeto 1, a grande maioria dos estudantes sente a influência da aprendizagem 
do desenho numa disciplina para o benefício da outra. Neste sentido, apontam 
as diversas particularidades que influenciam a sua prestação. Para além disso, 
há uma consciência de que aprendendo a desenhar, a utilizar corretamente esta 
ferramenta e com alguma facilidade, o pensamento arquitetónico ganha com isso 
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e consequentemente as suas propostas, ou seja, o domínio do desenho eleva a 
qualidade do projeto ao permitir pesquisar e testar soluções.
 O esforço no sentido de demonstrar as capacidades do desenho manual 
por parte dos professores é claramente sentida pelos estudantes do primeiro ano, 
quer na sua vertente prática - em que o professor utiliza o desenho acompanhan-
do a comunicação verbal - como pela insistência nos benefícios que esta ferra-
menta pode trazer quando dominada.
 Relativamente à ligação entre Desenho e Projeto em termos programáti-
cos, as opiniões entre os estudantes dividem-se.
 A partir dos argumentos contra e a favor desta ligação, nota-se uma maior 
solidez naqueles a favor de uma autonomia destas disciplinas, ainda que sejam 
menos os estudantes a preferir esta independência. Esta particularidade pode ser 
sintomática de uma certa revolta face à imensa quantidade de trabalho exigido 
na unidade curricular de Desenho, que não pode ser aproveitada de forma direta 
no trabalho de Projeto. Contudo, estas respostas revelam uma certa ingenuidade, 
própria de quem se encontra no início do seu percurso académico, porque apesar 
de admitirem ter consciência de que os conhecimentos adquiridos em Desenho 1 
os ajudam na questão do desenho arquitetónico usado em Projeto, os desenhos 
que fazem em Desenho 1 não são os exercícios de Projeto, como gostariam - isto 
tendo em conta que o reparo mais frequente, apontado pelos alunos, é que se 
deveria abordar o projeto que estão a desenvolver na disciplina de Desenho.
 No entanto, como dito anteriormente, é necessário que na aprendiza-
gem da arquitetura se adquira um domínio do desenho da representação do real, 
assim como da representação do imaginário. Como tal, é necessária uma certa 
autonomia das duas disciplinas, para conferir de forma mais eficiente estas duas 
vertentes do desenho, ambas necessárias à concepção arquitetónica.
 Não obstante, mesmo que hajam razões pedagógicas para não haver 
uma maior interligação, essa indignação por parte dos estudantes poderá ser tida 
em conta, uma vez que as práticas pedagógicas de todas as unidades curricula-
res devem ser, idealmente, direcionadas como apoio ao projeto, sendo o objetivo 
final, a formação em Arquitetura.
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 No terceiro ano em Projeto 3, dá-se a entrada no domínio digital, ou seja, 
a ferramenta regular na execução das propostas passa a ser o desenho assistido 
por computador. É ainda no terceiro ano, coincidentemente ou não, que o desenho 
analógico começa a perder a sua força em termos da sua pedagogia direta, com 
esta transição em Projeto e ainda com o desaparecimento das aulas de Desenho, 
passando esta para uma vertente opcional. Ao atuar como uma escolha no plano 
de estudos, significa que existem alunos que se formam nesta instituição que, a 
partir do segundo ano, deixam de ter esse contacto tão direto com o ensino do 
desenho. Por outro lado, existe a possibilidade de continuar essa aproximação ao 
desenhos analógico: mais diretamente através de Figura Humana e Representa-
ção do Espaço; mais ligada ao objeto arquitetónico através de Arquitetura e De-
senho; e depois, no quarto ou no quinto ano, através da optativa Desenho como 
Método e Instrumento de Investigação em Arquitetura - que aborda a questão do 
desenho investigativo para a compreensão da arquitetura, permitindo que não haja 
um desaparecimento total do uso do desenho como forma de pensamento, ainda 
que para uma minoria de estudantes. Através destas opcionais constata-se que 
existem duas abordagens diferentes: o ensino do desenho pelo desenho na sua 
essência, e o ensino do desenho para ser uma usado como uma ferramenta de 
estudo da arquitetura. 
 Por outro lado, se estas unidades curriculares acabam por ser optativas a 
partir de um certo período no percurso académico, é também porque quem se en-
carrega de planificar o currículo pedagógico não considera o seu ensino essencial.
 Ou seja, há de facto uma tendência no peso do ensino do desenho ana-
lógico nos primeiros dois anos, no entanto, existe sim uma perda de contacto que 
poderá ser total ou gradual com o passar dos anos.
 Mais uma vez convocou-se os testemunhos dos docentes para compreen-
der a entrada no domínio digital, percebendo qual o lugar do papel do desenho 
manual nesta transição e nos anos seguintes.
 A transição para o desenho assistido por computador não implica uma 
substituição completa do desenho analógico, nem tampouco uma eliminação 
completa ou parcial da importância dada ao desenho manual como forma de pen-
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samento da parte dos docentes de Projeto. Apesar disso, a prioridade deixa de 
ser ensinar a dominar essa ferramenta, para tirar proveito dos conhecimentos 
adquiridos a partir dessa aprendizagem. 
 No terceiro ano espera-se que o aluno faça uso desta ferramenta para 
facilitar o processo de transição para um projeto com uma escala mais desafiante, 
que o ajuda a conseguir controlar um detalhe mais aprofundado. Nos dois anos 
seguintes, havendo um domínio mais alargado das duas ferramentas, a digital 
e a analógica, espera-se que o desenho manual esteja integrado no método de 
trabalho do aluno como auxilio ao processo de concepção.
 Mesmo depois da introdução do desenho digital, o desenho manual 
continua a integrar as práticas pedagógicas dos professores, continuando a ser 
usado no acompanhamento individual ou em grupo, como forma de explicação 
acompanhando a conversa entre o professor e o aluno.
 Seguidamente, recorreu-se novamente à opinião dos alunos para per-
ceber o outro lado da adaptação a esta transição, e as consequências de uma 
prévia aprendizagem pelo desenho manual.
 À medida que se aproxima o final do percurso académico, a quantidade 
de estudantes que desenha fora das aulas, sem ser num contexto de sala de 
aula, diminui de ano para ano. Conclui-se que talvez exista uma dependência no 
desenho digital, ou que mais intuitivamente pensem sem o seu uso uma vez que 
a prática projetual já se encontra mais desenvolvida.
 Quase todos os estudantes dizem continuar a desenhar manualmente 
depois da introdução do desenho assistido por computador, fruto de uma intensa 
aprendizagem nos dois primeiros anos do curso, que é, por isso, benéfica. Aliás, 
para além de existirem benefícios dessa aprendizagem que potencializa o seu 
processo projetual, o desenho analógico continua a fazer parte do método de 
trabalho, num processo de alternância entre estes dois tipos de representação. 
O desenho digital, apesar de ser a nova realidade em termos de comunicação 
das propostas, é resultado de um pensamento reproduzido através do desenho 
manual, materializando-se nos seus vários tipos e representações.
 Nesta fase, existe um incentivo diferente, relativamente aos primeiros 
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anos, da parte dos professores para o uso do desenho manual. No entanto, conti-
nua a ser um gesto privilegiado pelos professores no acompanhamento individual, 
pelas razões referidas, continuando a ser um exemplo no seu uso para com os 
alunos, que tendem a acompanhar esta ação. Nesse sentido, existe sim uma valo-
rização do desenho manual e dos benefícios que origina, no entanto o foco já não 
se direciona para o seu uso, tornando esta abordagem mais independente.
 Partindo das respostas dos alunos relativamente à inclusão de esquiços 
e desenhos à mão levantada nas suas entregas finais, o facto de não existir este 
hábito nos alunos de Projeto 3, contrariamente aos alunos do quarto e quinto 
ano, indica talvez um certo fascínio pela introdução do desenho computadorizado 
numa primeira instância, ou talvez uma necessidade de adaptação que interfere 
com o tempo necessário para concluir todos os desenhos digitalmente, acabando 
por não priorizarem a inclusão desta ferramenta. Apesar disso, percebe-se o intui-
to da sua inclusão e ainda, que mesmo aqueles que não o fazem, não é necessa-
riamente porque não usam o desenho analógico, mas porque o veem como uma 
ferramenta de trabalho e não de comunicação da proposta final.
 Através das respostas dos alunos relativas à frequência com que usam o 
desenho manual como uma ferramenta gráfica de apresentação e comunicação 
do projeto em comparação com o seu uso como ferramenta de procura de so-
luções, conclui-se que, não só no primeiro ano, mas como nos anos seguintes, 
os alunos usam realmente o desenho com uma maior incidência na sua função 
enquanto instrumento exploratório, no processo projetual. Apesar das ferramentas 
e do método de trabalho sofrerem alterações ao longo dos anos, esta ferramenta 
analógica prevalece no seu uso como ordenadora do pensamento, sintomático 
daquela que é a metodologia ideal para a prática da arquitetura.
 A nível da introdução do desenho assistido por computador apenas no 
terceiro ano, considera-se vantajoso este método, por potencializar o pensamento 
arquitetónico e o uso da ferramenta digital, e ainda por se tornar uma vantagem 
quando o programa da disciplina começa ser mais exigente a nível de densidade 
de informação. No entanto, uma das desvantagens não se refere diretamente ao 
uso do desenho analógico nem ao momento de introdução do desenho computa-
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dorizado, mas sim à diferença na incidência dedicada ao ensino dos dois méto-
dos de representação. Nesse sentido, os alunos sentem que o ensino direcionado 
ao domínio do desenho digital fica aquém daquele que lhes foi proporcionado 
com o desenho manual.

 Na verdade, torna-se incomportável desenvolver os enormes esforços 
que exige o programa das cadeiras de Projeto mais avançadas nos curtos es-
paços temporais exigidos, recorrendo apenas ao desenho manual. Para além de 
se perderem conhecimentos noutros conteúdos, perdia-se ainda uma ferramenta 
essencial que acompanha a concepção arquitetónica nos dias que correm, no 
mundo profissional. No entanto, ao dedicar dois anos à aprendizagem analógica 
do desenho, proporciona-se um domínio muito mais aprofundado, cujos conhe-
cimentos se tornam uma mais valia quando se introduz para o desenho digital. 
Para além disso, note-se também que a facilidade e o tempo despendido no 
domínio do desenho digital, não se compara aquele necessário na aprendizagem 
do desenho analógico, sobretudo a nível de intuição e agilidade mental para con-
seguir transportar aquilo em que se pensa para aquilo que se desenha. Torna-se 
muito mais fácil adquirir competências para desenhar digitalmente do que adquirir 
os hábitos de destreza e domínio do desenho manual, que requer muito mais 
tempo de treino e dedicação. Enquanto que o primeiro é muito mais técnico, o 
segundo é muito mais intrínseco à forma de pensar de cada um. Por exemplo, 
pensando que a taxa de sucesso de um workshop curto de desenho analógico 
é muito menos eficaz em termos de aquisição das capacidades necessárias, do 
que o mesmo workshop a nível do desenho computadorizado. Para além de que, 
aprendendo um, potencia-se as competências do outro.

 Tendo tudo isto em conta, o domínio do desenho manual faz de facto 
parte de uma tendência no ensino na Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto ou é apenas uma área que integra o currículo pedagógico de quem se 
forma nesta instituição?
 Apesar do desenho manual, como visto anteriormente, perder gradual-
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mente a sua presença como disciplina com o avanço do percurso académico, 
o seu uso em prol do ensino da arquitetura é de tal maneira intenso no primeiro 
contacto que se revela capaz de moldar os estudantes desta escola a pensar ar-
quitetura de uma forma singular, com o uso do desenho enraizado nas bases da 
sua prática projetual. Além disso, se os docentes desta instituição, mesmo nos 
anos mais avançados, creem na importância do papel do desenho no ensino da 
arquitetura, aplicando-o na sua própria prática profissional e transmitindo-o na sua 
prática pedagógica, prova o seu valor nesta formação.
 Nesse sentido sim, mesmo que não seja algo que se verifique com a mes-
ma intensidade durante todo o percurso académico, é uma tendência de ensino 
nesta escola, que não parece ser em vão tendo em conta a quantidade de exce-
lentes arquitetos por ela formados, como dois prémios Pritzker.
 A arquitetura pode ser abordada através de várias vertentes, seja através 
da teoria, da história, da matemática, da execução de maquetas ou pelo desenho 
digital, no entanto, quem se forma nesta instituição dificilmente associará a arqui-
tetura a outro método que não o desenho manual, e para mim, se Arquitetura é 
alguma coisa, é desenho.

 Para concluir, percebe-se que grande parte dos docentes encarregues do 
ensino de Projeto, e entrevistados no âmbito deste trabalho, tiveram um contacto 
direto e total com o desenho manual na sua formação, enquanto alunos desta 
escola.
 Numa altura em que os docentes são cada vez mais fruto de uma forma-
ção híbrida entre o desenho manual e digital, importa a reflexão sobre a aplicação 
do desenho analógico nas práticas pedagógicas futuras, não vá este, justificado 
ou não, cair no obsoleto, acabando por desaparecer em prol de outros métodos 
de ensino. Serve esta dissertação como um argumento capaz de condenar essa 
justificação.
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A arquitectura não se ensina, aprende-se projectando. Não se ensinam lingua-
gens codificadas mas aprendem-se nas escolas os instrumentos para o exercício 
projectual, sendo o desenho um instrumento privilegiado para a descrição, inter-

pretação e construção da proposta transformadora.201

201 Alexandre Alves Costa, Textos Datados, Coimbra, Departamento de Arquitectura, Faculdade de 
Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2007, p.270
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ADALBERTO DIAS
Professor da UC Projeto 4

 Adalberto da Rocha Gonçalves 
Dias, nascido em 1953, no Porto, frequen-
tou o curso de Arquitectura na Escola Su-
perior de Belas Artes do Porto, de 1970 a 
1976, onde se licencia em 1981. 
Trabalha, a partir de 1971, como colabora-
dor do arquitecto Siza Vieira, até 1977, ano 
em que inicia a sua atividade liberal.
 Ocupa o cargo de Professor Auxi-
liar na FAUP, atualmente e há mais de uma 
década, na UC Projecto 4 e o cargo de Pro-
fesssor Convidado em Lausanne, Veneza, 
Bolonha, Milão e Nápoles.
 É autor de obras e projetos de habi-
tação unifamiliar e colectiva, de recuperação 
e reabilitação de edifícios, equipamentos e 
serviços, e desenho urbano, entre as quais 
se destacam o Funicular dos Guindais e o 
edifício de habitação coletiva Casas Bran-
cas, no Porto, e a Residência de Estudantes 
da Universidade de Aveiro. 
 Recebeu vários prémios e nomea-
ções pela sua obra - nomeado para o Pré-
mio Mies van der Rohe  em 1996 e, mais re-
centemente, em 2015-2017 premiado com 
o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana - 
assim como de publicações em revistas de 
Arquitetura nacionais e internacionais.

Quem foi o professor de projeto no seu 

1º ano? 

Jorge Gigante.

E de desenho? As duas unidades curricu-

lares interligavam-se? Qual era a relação 

entre elas?

António Carneiro, que se iniciou como profes-

sor nesse ano 70/71.

Não havia relação, mas completavam-se.

Enquanto o desenho no Projeto era o instru-

mento privilegiado de conhecimento do terri-

tório da arquitetura, o desenho no Desenho, 

era a ferramenta de representação de uma 

virtualidade projetual, abstrata, onde se ex-

ploravam proporções, formas, dimensões, 

regras, etc.

ANEXO A - ENTREVISTA A ADALBERTO DIAS

Anexo A - Entrevista a Adalberto Dias
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Sente que de alguma forma o método de 

ensino do seu professor de Projeto se re-

flete na maneira que leciona? Mais con-

cretamente nesta questão do desenho e o 

pensamento arquitetónico.

Claro que sim.

Qual a importância dada ao desenho à 

mão levantada em Projeto 4?

Enorme, na minha opinião.

Serve sobretudo para perceber o sinal de 

transformação, encontrar a ideia,  a forma; ser-

ve para aprender a compor, medir, relacionar , 

a perceber o espaço e a sua espacialidade.

Para concretizar e esclarecer o nosso próprio 

discurso. 

Sente que os alunos que usam o desenho 

como uma ferramenta para pensar arqui-

tetura desenham de forma diferente de 

quem o usa como um fim em si?

Sim.

Há quem use o desenho como forma de pen-

samento, outros como forma de representa-

ção. Também há quem use os dois.

Quando os alunos lhe apresentam os 

seus desenhos, o Professor desenha so-

bre eles? Com que intuito?

Sempre. 

Para entrar no discurso do aluno, interpretar o 

seu projeto e ajudá-lo a redirecionar ,esclare-

cer ou ajustar quando necessário.

Desta forma, vendo como faço, o aluno pode 

perceber a utilidade do desenho no processo 

de projetação.

Desenha para a turma, para os alunos ve-

rem? Com que intuito?

Sim. Em arquitetura uma ideia ou conceito tem 

sempre uma representação gráfica.

Considera benéfica a ausência do uso de 

computadores nos dois primeiros anos do 

curso? Porquê?

Sim. 

Primeiro, é preciso dominar as ferramentas 

base da disciplina, para posteriormente tirar o 

melhor partido de outros utensílios. 

Uma ferramenta não substitui a outra, ambas 

completam-se.

A entrada no domínio digital dá-se no ter-

ceiro ano, como é feita a transição do de-

senho à mão levantada, rigoroso ou não, 

para o desenho a computador?

A transição, a existir, faz-se de maneira natural. 

Isto é, quando não se domina a nova ferra-

menta, utilizam-se as clássicas, e misturam-se 

as duas. 

Dada a importância do uso do desenho 

nos primeiros dois anos do curso de Ar-

quitetura na nossa faculdade, de que ma-

neira é que existe um esforço para manter 

essa relação entre o desenho e o projeto 

após serem introduzidas estas novas fer-

ramentas tecnológicas?

Esse esforço tem de se manter, num período 
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de formação, também no de profissão.

A noção de escala e de proporção, de relação 

entre partes e o todo não é possível obtê-la 

num écran de um monitor. 

Também estas novas tecnologias oferecem 

alguma resistência e dificuldade em gestos 

mais “soltos” - que fogem da regularidade e 

geometria pura,  sugerida ou facilitada pelos 

novos utensílios.

Por isso, tenho  por regra não comentar tra-

balhos que não estejam impressos nas esca-

las adequadas a cada momento do projecto.

Considera que as tecnologias afastam 

os alunos da manualidade do desenho 

ou acha que são apenas uma nova fer-

ramenta?

Lamentavelmente , verifica-se que o desenho 

assistido pelo computador afasta os alunos 

da práctica manual, e em certo sentido do 

território da arquitectura, para voltar à primei-

ra questão.

O que se ganha em rigor de projecto, de sua 

imagem e representação, perde-se na subs-

tãncia  e conteúdo.

Anexo A - Entrevista a Adalberto Dias
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DANIEL OLIVEIRA
Professor da UC Projeto 1

 

 Daniel Oliveira licenciou-se em 
1988, pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, onde se dou-
torou em 2014, com a tese “Obra e An-
daimo”.
 Trabalha, em 1985, com o Ar-
quiteto Sergio Fernandez e em 1987 no 
escritório do Arquiteto Eduardo Souto 
de Moura, colaborando nos projetos do 
Hotel de Salzburgo e da Casa de Alca-
nena.
 Em 1996 inicia o seu percurso 
como docente de Projeto na Faculda-
de de Arquitectura da Universidade do 
Porto, onde permanece até aos dias de 
hoje.
 Em paralelo à sua atividade 
como docente, exerce a sua prática 
profissional com escritório sediado em 
Àgueda, sendo autor de um vasto con-
junto de obras.

Quem foi o professor de projeto no seu 

1º ano? E de desenho? As duas unidades 

curriculares interligavam-se? Qual era a 

relação entre elas?

O meu professor de projeto do 1º ano foi o 

Arquiteto Sérgio Fernandez, e o professor de 

Desenho foi o Escultor José Grade. No en-

tanto, não posso falar só no professor José 

Grade, porque havia um outro professor de 

Desenho, o pintor Joaquim Vieira, já que tí-

nhamos uma grande partilha de espaços. 

Tínhamos aulas num anexo ao pavilhão Car-

los Ramos, uma sala única onde estavam as 

turmas todas, o primeiro ano estava todo em 

conjunto. E daí também, e não só por via da 

natureza da partilha do espaço, havia algu-

ANEXO B - ENTREVISTA A DANIEL OLIVEIRA

Anexo B - Entrevista a Daniel Oliveira
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ma interligação da disciplina de Projeto e da 

disciplina de Desenho, embora no primeiro 

ano - e penso que hoje em dia continua as-

sim - a formação em Desenho era mais para 

se aprender a desenhar, ou seja, aprender a 

ver. Portanto, fazíamos o desenho de objeto, 

o desenho de percurso, de modelo, e para 

nós que vínhamos do liceu, com uma forma-

ção muito rudimentar, muito estereotipada, foi 

fundamental esse “abanão” que tivemos no 1º 

ano ao enfrentar um outro modo daquilo que 

é o entendimento de um bom desenho. Para 

mim, um bom desenho na altura não era aqui-

lo que eu entendo hoje. Faz parte da formação 

e da nossa autotransformação. Relativamen-

te à relação entre as disciplinas de Projeto e 

de Desenho, havia uma grande relação en-

tre professores, as avaliações eram também 

muito feitas em conjunto, embora os temas 

de trabalho, no 1º ano, eram independentes. 

No primeiro ano estamos a começar a fazer 

alguns exercícios de Projeto, tentar perceber 

o que é um projeto e a enfrentar essa dificul-

dade, em Desenho nós estávamos a aprender 

a desenhar - e o desenho do 1º ano não era 

claramente um desenho de processo, estáva-

mos a aprender instrumentos para desenhar 

que tanto podiam dar para arquitetura como 

para outra área do saber, ou para explicar algo 

a alguém, para pensar.

Considera que os professores da unidade 

curricular de Desenho devam ter forma-

ção em Belas Artes?

No segundo ano tive como professor de De-

senho, o Escultor Alberto Carneiro, e o seu 

entendimento e o seu ensino tinha claramente 

a ver com o desenho de processo. No segun-

do ano estávamos claramente com uma liga-

ção completa entre Projeto e Desenho, uma 

vez que o objeto sobre o qual incidia a aná-

lise do Escultor Alberto Carneiro, era a mes-

ma sobre o qual incidia a análise do professor 

de Projeto. Portanto, havia uma coincidência 

completa, inclusive a avaliação era comum, 

era partilhada, e o aluno obtinha também uma 

nota unitária a Projeto e a Desenho, porque se 

considerava que o processo de Desenho e o 

processo de Arquitetura eram a mesma coisa 

- isto não existe hoje. Eu penso que terá al-

gum sentido receber críticas e conhecimentos 

de outras disciplinas. A questão da multidisci-

plinaridade no contexto do ensino, e não só, 

é essencial. Portanto, não temos de ter qual-

quer receio que o professor de Desenho seja 

um escultor ou um pintor - acho fantástico e 

um contributo altamente enriquecedor para a 

formação do aluno, abrindo-lhe novas perspe-

tivas. O desenho é a base comum sobre a qual 

assenta a Arquitetura, a Pintura e a Escultura. 

Estas vertentes artísticas estão muito ligadas 

à forma e à sua visualização. Esta visualização 

não se faz através de palavras, pode fazer-se 
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em simultaneidade com estas. Muitas vezes 

estamos a fazer um desenho para alguém, 

ou para nós próprios, num monólogo, e es-

tamos ver o nosso pensamento. Enquanto 

vimos esse pensamento, estamos a pensar 

e enquanto pensamos estamos a ver. Esta-

belece-se aqui um vaivém interativo, interior 

e exterior, entre a representação que apare-

ce no papel e aquilo que pensamos na nossa 

mente.

Na sua opinião, no primeiro ano, é impor-

tante haver uma relação de continuidade 

entre Projeto 1 e Desenho 1, em termos 

programáticos, ou é melhor que haja uma 

certa autonomia?

Eu acho que o aluno no primeiro ano, de 

modo geral, não traz uma formação consis-

tente em desenho. Nesse sentido, acho que 

se o aluno começar a tatear alguns projetos - 

a tentar perceber como é que se pensa, como 

é que se constrói a forma, o espaço, quais 

são os sentidos de hierarquia entre as partes, 

as estratégias, a composição - penso que faz 

sentido. Mas também penso que tem sentido 

que o Desenho esteja autónomo do Projeto 

no primeiro ano, porque estamos a dar uma 

formação de desenho base ao aluno, inde-

pendentemente da sua formação no liceu, 

portanto, faz todo o sentido. Eu até diria que 

podia haver um aumento da dose no ensino 

do desenho no primeiro ano, porque, apesar 

de não ser a única, é a nossa linguagem es-

sencial para comunicar. Se falarmos do pon-

to de vista de um projeto de execução, um 

desenho de notação rigorosa é planetário, é 

um conhecimento que podemos enviar e ser 

interpretado em qualquer parte do mundo - 

um desenho à escala - e depois há uma ma-

quinaria que faz a interpretação dos desenhos 

de plantas, cortes e alçados e é inequívoco. 

Desse ponto de vista - do do desenho de no-

tação rigorosa - não há grandes dúvidas, eu 

acho que o grande problema é saber como 

se utiliza o desenho como instrumento de 

concepção, de criação. Do ponto de vista do 

desenho rigoroso, à escala, nós temos ins-

trumentos riquíssimos, muito desenvolvidos, 

programas de desenhos assistidos por com-

putador, com uma representação através da 

matemática e da geometria e todos os com-

ponentes disponíveis. A questão é que nós, 

apesar disso, continuamos sempre a colocar 

o problema de como é que conseguimos 

conceber - essa é a grande questão. Portan-

to, a visualização mental e externa pode ser 

feita num computador, numa folha de papel, 

na areia de uma praia, na parede de um es-

tuque de uma obra, tudo isso, em que não 

só comunicamos com os outros e connosco 

próprios, mas também concebemos - mesmo 

quando estamos em obra, estamos a resolver 

problemas, continua a ser um procedimento 

mental prospectivo, de avançar sem saber as 

consequências desse mesmo ato. Há uma in-
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determinação daquilo que vai ocorrer, nós não 

temos uma forma a priori. Como é que isso se 

faz? Essa é a questão. O meu conhecimento 

do desenho, da utilização dessa linguagem, 

de fazer projetos e de construir obras, diz-me 

que estamos melhor apetrechados para en-

frentar esse drama, essa dificuldade sabendo 

desenhar, sabendo pensar e visualizar pelo 

desenho.

Tendo como objectivo o uso do desenho 

como uma ferramenta no pensamento 

projetual, que tipo de desenho se deve 

ensinar a estes alunos, futuros arquite-

tos?

Os alunos devem ter uma grande capacidade 

e domínio do desenho, desenho enquanto ca-

pacidade de ver e de representar aquilo que 

se vê ou se imagina, seja do ponto de vista 

analítico, seja do ponto de vista prospetivo. O 

ato criativo tem essas duas coisas, fazemos 

a proposta e analisamos, muitas vezes em si-

multâneo, e não sabemos o que é que vem 

primeiro - aliás, muitas vezes só conseguimos 

fazer uma análise quando fazemos uma pro-

posta.

Eu acho que há muita gente, muitos professo-

res ou técnicos, capazes de informar e ensinar 

o desenho técnico - a geometria descritiva, o 

tipo de representação canónico, o desenho de 

notação rigorosa. Isso é uma coisa simples, e 

reafirmo, o grande problema é ensinar a utilizar 

o desenho como pensamento, como visuali-

zação de forma como ato criativo, como locus 

da concepção. Como é que conseguimos uti-

lizar o desenho para criar, para conceber, para 

visualizar, para criar estratégias que vão resol-

ver um projeto - essa é a dificuldade. Esta difi-

culdade não está em nós termos uma lingua-

gem que é planetária - a do desenho rigoroso 

canónico de plantas, cortes e alçados - onde 

conseguimos transmitir para o planeta inteiro 

- para quem consegue evidentemente saber 

ler um desenho de notação rigorosa, mas mui-

tas vezes para quem não sabe, nós através de 

uma axonometria ou de uma perspetiva rápida 

e manual conseguimos demonstrar e explicar 

a forma ou o espaço. A questão é o desenho 

de concepção, que muitas vezes chamamos 

de processo. Como é que nós conseguimos 

conceber, criar a forma? Cada arquiteto dá a 

sua resposta, respostas essas muitas vezes 

antagónicas para o mesmo problema e am-

bas igualmente válidas. Aquilo que o mestre 

Fernando Távora dizia, no início de um projeto, 

um princípio e o seu oposto são igualmente 

válidos, a questão é como é que depois se 

trabalham os princípios e os pressupostos e 

como se atinge um bom projeto de arquitetu-

ra. Não é por ser alto ou baixo, podemos ter 

um projeto baixo que é horrível, podemos ter 

um projeto alto que é lindíssimo. Portanto os 

princípios não dão qualquer tipo de qualifica-

ção ou garantia à qualidade arquitetónica final. 

Os professores de projeto, têm a experiência 
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de já ter passado por vários projetos e portan-

to não conseguem dar um método, uma se-

quência de passos que garanta um resultado 

à chegada. Nós no fundo temos de procurar 

apoiar o aluno no sentido de o fazer entender 

como é que através do desenho consegue 

a visualização, construir inteligência, resolver 

problemas, dar sentido como dizia Mies van 

der Rohe - eu penso que é por aqui. É uma 

espécie de - já ouvi alguém falar disto - arte 

de partejar, de apoio ao parto, através do de-

senho.

O Professor sente que existe uma certa 

imposição para que os “desenhos de pro-

cesso” sejam feitos em grande quantida-

de? Como é que essa obrigatoriedade se 

torna benéfica a longo prazo, criando, 

por exemplo, hábitos para o futuro?

É evidente que o desenvolvimento do projeto, 

e ainda mais para alunos que estão em início 

de formação e sem essa base, obriga a que 

haja, necessariamente, muito trabalho. Este é 

um curso, de facto, muito trabalhoso. Eu acho 

que o problema da quantidade não se colo-

ca tão assim imediatamente, o problema da 

qualidade é o que está em questão. É eviden-

te que para um aluno conseguir qualidade, 

se não tiver quantidade, é difícil. É como um 

desportista, tem de treinar muito mais, tem 

de se enganar muito mais vezes. A técnica 

só se obtém através de muito exercício prá-

tico. Não conseguimos aprender a desenhar 

ou a desenhar um projeto através do estudo, 

do pensar - tem de ser através do desenhar. 

Portanto, resulta quase sempre coincidente a 

quantidade do processo e a qualidade desse 

processo. Mas isto não é imediato. Não pode-

mos ficar sujeitos a aspetos quantitativos - e 

penso que não estamos - no que se refere 

a uma avaliação. O que existe é que nós de 

facto temos vindo a notar que processos mais 

profundos, com uma maior quantidade de tra-

balho, dominam mais, fazem mais exercícios, 

abordam o problema de várias maneiras. O 

resultado desses alunos não é tão imediatista. 

Aparentemente temos a ideia que o aluno e o 

resultado desses processos ficam libertos de 

algum estereotipo que o próprio transporta, 

ou um fazer “à moda de”.

No acompanhamento individual ou em 

grupo, quando os alunos lhe apresentam 

os seus desenhos, o Professor desenha 

sobre eles? Com que intuito?

Eu acho que o ensino admite e deve poten-

ciar o acompanhamento individual, em grupo, 

em turma, em ano e até em Escola. Relati-

vamente ao desenhar sobre os desenhos: eu 

raramente desenho sobre o desenho que o 

aluno desenhou. Tenho de pedir autorização, 

custa-me muito, então desenho na mesma 

folha, ao lado, ou noutra folha. Porque é que 

eu uso o desenho? Porque eu estou a utilizar 

em simultâneo dois modos de comunicação: 

a comunicação verbal, do pensamento articu-
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lado através da palavra, que remete para uma 

imagem mental que cada um de nós tem - eu 

tenho uma visualização mental daquele pen-

samento, e muitas vezes o aluno está a pensar 

ou a visuamentalizar outra coisa e começa a 

dizer que não concorda, porque ainda não a 

viu. Assim, desenhando consigo mostrar-lhe o 

que eu estou a dizer e não aquilo que ele pen-

saria que eu estaria a dizer. Este é um modo 

de comunicação bífida, para além de que, es-

tando eu a desenhar, também estou a ouvir o 

interlocutor e a admitir a sua partilha e contri-

buto naquilo que eu estou a desenhar e a falar. 

Por isso é que lhe chamo um desenho bífido, 

inclusive classifico esses desenhos como de-

senhos dialogantes sincrónicos em aula, ou de 

aula. Isto porque por um lado são dialogantes, 

no sentido em que me permitem comunicar 

com o aluno, e o aluno comunicar comigo - 

visualmente e através da palavra. E são sincró-

nicos porque utilizo em simultaneidade o de-

senho e a palavra - isto é muito enriquecedor 

do pensamento, do pensamento visual. Daí in-

centivarmos os alunos a falar com os colegas 

- que é uma situação comum nos escritórios 

de arquitetura - nós ao falarmos, muitas vezes 

nessa partilha, nessa conversa de desenho e 

da palavra, o interlocutor pode-nos dar muitas 

saídas - aquilo a que chamo o contributo do 

interlocutor. O intuito é o da descoberta visual 

do pensamento interno, na minha cabeça ou 

na do aluno, e da sua visualização expressa 

visualmente, que é também muito mais rica e 

específica do projeto arquitetónico. Nós não 

conseguimos comunicar, transmitir um proje-

to somente através da palavra. Eu penso que 

ninguém consegue conceber um projeto ou 

uma obra através da palavra. Pode ser através 

das maquetes, dos desenhos, dos riscos - ris-

car sobre um suporte, na areia, nas catedrais, 

nas salas de risco, no chão. Por exemplo, para 

levantarmos paredes, começa por se marcar, 

riscar no chão o sítio para fazer as fundações 

e para depois construirmos as paredes - há 

sempre um riscamento, mesmo na execução, 

sobre os suportes. 

Sente que os alunos que usam o desenho 

como uma ferramenta para pensar arqui-

tetura desenham de forma diferente de 

quem o usa como um fim em si? 

O que eu verifico é que - e isto é um paradoxo 

- o desenho por um lado tem um caráter, em 

projeto de arquitetura, um pouco utilitário, por-

que por um lado não é um fim em si mesmo; 

mas curiosamente, por outro lado, o desenho 

é um fim em si mesmo, porque nós estamos 

claramente contaminados pela dimensão artís-

tica do desenho e do desenhar. Curiosamente, 

o entendimento pode ser diferente - há gente 

que considera que um desenho muito perfei-

tinho é um bom desenho e não é. Essa é a 

questão que temos de fazer ver aos alunos do 

primeiro ano: que o desenho é experimental, é 

coisa mental. O que nós verificamos é que um 
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bom desenho de processo é um desenho po-

lissémico, diz muita coisa, até no tempo, per-

mitindo à posteriori voltarmos ao desenho e 

ver outras coisas - tem essas aberturas, esse 

potencial riquíssimo. O desenho de processo 

não é um desenho fechado, meramente ilus-

trativo que não abre qualquer possibilidade 

para outro pensamento espacial e formal. 

Na sua perspectiva, a ausência desta 

metodologia, ou seja do ensino de proje-

to através do desenho, cria um défice na 

formação do futuro arquitecto? De que 

forma?

Não existe um método, existem alguns pro-

cedimentos que nos podem fazer ver e fa-

zer pensar, mas haver um método com uma 

sequência de passos, no projeto de arquite-

tura, não existe. Aliás, houve na década de 

60/70, alguma tentativa de cientificização, 

um método para projetar e não deu grandes 

resultados. Existem alguns procedimentos 

que nos permitem pensar visualmente e nós 

conseguimos evidentemente escrever atra-

vés do computador diretamente, porque as 

palavras estão preestabelecidas - de vez em 

quando inventamos uma palavra, mas já não 

se inventam muitas palavras. No que se refere 

às imagens, ao espaço, á forma, não temos 

- ou não devíamos ter - à partida um catá-

logo de formas, ainda que tenhamos cultura 

arquitetónica. Portanto, a indeterminação é 

incontornável - cada arquiteto vai estabelecer 

o seu código e fazer a sua história. Um pouco 

como um escritor, se bem que a gramática 

na escrita existe de um modo que, se fosse 

neste caso, não estaria a ver os arquitetos 

a aceitarem essa predefinição. O Alberti es-

creveu um tratado, mas hoje, face ao atual 

estado de conhecimento, grande parte dos 

arquitetos não aceitariam um tratado, uma 

normalização. Nós nos dois primeiros anos, 

não estamos preocupados com a maquinaria, 

com o aparato tecnológico que muda de dia 

para dia, o que nos interessa é o pensamen-

to e como conseguimos conceber. Agora, há 

maquinaria em que já desenhamos sobre um 

suporte, manualmente, mas são máquinas 

caras e não estão ao dispor de todos os alu-

nos da faculdade. Enquanto que uma folha de 

papel e um lápis, para além de ter uma por-

tabilidade notável, ser uma coisa barata, que 

não gasta eletricidade, e que, para além do 

mais, faz uma conexão e um acesso direto do 

nosso corpo - que fica registado no suporte, 

ao fazer um traçamento, um risco - estamos 

a ver de imediato a tradução dessa nossa fi-

sicalidade. Em simultâneo, estamos a pensar 

internamente e a transformar esse resultado 

físico, de modo interno através do pensamen-

to - isso é muito rápido, e até penso que tal-

vez seja mais rápido do que a maquinaria nos 

permite. E volto a dizer que há maquinaria em 

que riscamos e vimos diretamente o que esta-

mos a riscar, mas acho que a questão aqui é 
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termos uma relação direta connosco e com a 

nossa fisicalidade, interna e externa. Isto para 

não cairmos num registo canonizado, este-

reotipado, num qualquer tratado que alguém 

escreveu, porque hoje ninguém tem paciência 

para um sermão sobre o que é boa arquitetura, 

ou porque é assim que tem de se fazer - não 

é, e os arquitetos sempre conseguiram provar 

isso e o seu contrário. A arquitetura pode ter 

algumas componentes científicas, objetivas, 

como as matemáticas, o desenho de notação 

rigorosa, a construção, a física, a estática, a 

mecânica dos fluidos, a firmitas, a utilitas - 

tudo isto tem uma componente mais objetiva, 

do que aquela que é uma componente plásti-

ca, artística, a beleza. Esse é um debate que 

o tratado não vai conseguir encerrar porque 

o arquiteto vai conseguir transformar a bele-

za noutra coisa e fazer novas belezas, a partir 

do conhecimento anterior. Voltando à questão 

do ensino ser feito manualmente, penso que 

não havendo possibilidade de pôr ao dispor 

essa maquinaria altamente cara e sofistica-

da, que permita que o aluno faça o desenho 

diretamente à mão, porque tem essa capaci-

dade háptica, do corpo, da mão e da ligação 

ao cérebro, ver o que se está a desenhar e 

desenhar o que se está a ver, sem estar a ser 

intermediado por um teclado em que esteja a 

dedilhar e não a desenhar. Portanto, há a colo-

cação de um elemento de intermediação que 

não é direta, e eu prefiro o gesto direto pois 

permite saídas que ultrapassam o estereotipo 

de uma versão canónica. Há uma coisa que 

eu acho essencial: aquilo que somos ou aquilo 

que temos. Eu consigo ir para qualquer sítio e 

desenhar com o dedo e explicar a alguém, ou 

numa parede, ou com um pauzito, faço uma 

axonometria e explico ao construtor ou até ao 

meu filho, isto é uma liberdade que gosto de 

poder ter. Facultamos aos alunos este conhe-

cimento de criar, que pode ser manual. Nos 

anos seguintes já não é assim, porque já têm 

esse conhecimento adquirido e já não faz sen-

tido estarem a perder tempo a passar a tinta 

da china ou a grafite os desenhos de notação 

rigorosa: plantas, alçados, cortes, perspetivas, 

animações, filmes, visualizações tridimensio-

nais, etc. O desenho assistido por computador 

tem um papel incontornável neste momento - 

e fundamental - no sentido até da velocidade, 

em fases em que nós podemos estar a testar 

várias hipóteses simultaneamente. Mas penso 

que o facto de conseguirmos transportar con-

nosco, levar para todo o lado o nosso pensa-

mento e o nosso conhecimento,o nosso modo 

de conceber sem grande aparato tecnológico, 

faz todo o sentido. Posso ir para qualquer lado 

e continuo a conseguir pensar arquitetura e a 

projetar mesmo sem maquinaria. Os nossos 

alunos são prova disso no mundo.
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HELDER CASAL RIBEIRO
Regente da UC Projeto 1

  

 Helder Casal Ribeiro licenciou-se 
em 1992 pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, onde se doutorou 
com a tese “ A Experimentação do Moderno 
na Obra de Mário Bonito: um processo de 
desenho dos anos 40 a 60”, em 2013.
 Desde 1999 que integra o corpo 
docente da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, ocupando atualmen-
te o cargo de regente da unidade curricular 
Projeto 1.
 Em paralelo realiza a sua prática 
profissional continuamente desde 1992, em 
colaboração com diversos arquitetos.
Em 2008, foi galardoado com o Prémio 
IHRU 2008 - Construção pelo Conjunto Ha-
bitações Sociais nas Fontainhas, em coau-
toria com Ana Sousa da Costa.
 É ainda investigador no Centro de 
Estudos de Arquitectura e Urbanismo (CEAU 
- FAUP), integrando o grupo de investigação 
Atlas da Casa.

Quem foi o professor de projeto no seu 
1o ano? E de desenho? As duas unidades 
curriculares interligavam-se? Qual era a 
relação entre elas?
O meu professor de Projeto foi o Henrique Car-
valho, que entretanto já faleceu, e o professor 
de Desenho foi a Luísa Brandão. No primeiro 
ano, Projeto e Desenho sempre tiveram rela-
tiva autonomia disciplinar porque o Desenho 
foi sempre tido mais como uma disciplina de 
aquisição de competências para desenhar do 
que propriamente como desenho de arquite-
tura. Era muito semelhante à disciplina atual, 
- se a memória não me falha - pressupunha 
a aquisição de uma competência para dese-
nhar, mas, ainda assim, de um ponto de vista 
que interessa ao arquiteto. Hoje penso que 
esta nuance não deve ser tão evidente, uma 
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vez que, temos muitos docentes em Desenho, 
ao contrário dos anos 80 em que os docentes 
eram só três: a Luísa Brandão, o José Grade 
e o Joaquim Vieira. De facto, Desenho 1 tinha 
uma autonomia disciplinar própria porque ti-
nha a ver com o desenho enquanto ferramen-
ta, desenhávamos realmente espaço público, 
mas ao mesmo tempo tinha muito modelo nu, 
desenhávamos imenso modelo, porque tinha 
a ver com uma pedagogia muito específica. 
Onde eu acho que a disciplina de Desenho ti-
nha uma dimensão muito mais interessante, e 
se calhar muito mais ligada com a disciplina da 
Arquitetura, era em Desenho de Arquitetura, 
que era o Desenho do 2o ano. Aí a disciplina 
de Desenho considerava que o aluno já tinha 
adquirido uma série de competências, sobre 
a própria ferramenta e as várias técnicas de 
desenho, então, nessa altura, Projeto e Dese-
nho eram dadas em simultâneo. O professor 
de Desenho andava pela sala de Projeto - o 
meu foi o Alberto Carneiro, na altura, era ele 
e o António Quadros - e a matéria de avalia-
ção não eram desenhos feitos à parte, era o 
próprio desenho de processo. E nesses anos, 
84/85, a classificação de Projeto e Desenho 
era a mesma, exatamente por partilhar o mes-
mo espaço de aula, e o mesmo trabalho, o 
processo e a proposta, portanto era uma clas-
sificação única. Se tinhas uma boa classifica-
ção a Projeto era porque o professor de De-
senho também concordava que a ferramenta 
do desenho estava ao nível do pensamento 
do próprio projeto. Isso era uma coisa muito 
rica, claro que a certa altura existiram algumas 

incompatibilidades entre os docentes de De-
senho e Projeto, as matérias são complemen-
tares mas distintas por natureza, mas muitas 
vezes os professores de Desenho faziam co-
mentários ao projeto, e vice-versa, e começou 
a criar-se algum desconforto. Não me recordo 
bem se foi passado dois ou três anos, que as 
duas disciplinas voltaram a funcionar autó-
nomas e num modelo mais parecido com o 
de hoje. Mas de facto esta aproximação, ou 
esta identificação do Projeto como extensão 
do Desenho, foi sempre mais no segundo ano, 
porque é um outro tipo de desenho, e menos 
no primeiro, onde o objetivo era, mesmo, fazer 
os alunos aprenderem a desenhar.
Considera que os professores da unidade 
curricular de Desenho devam ter forma-
ção em Belas-Artes?
Sim, eu acho que devem ter, aliás todos os 
professores de Desenho - o António Quadros 
e o Alberto Carneiro, um era pintor, outro era 
escultor, o José Grade era escultor, o Joaquim 
Vieira era pintor e a Luísa Brandão era pintora 
e arquiteta - as Belas-Artes são fundamen-
tais porque o desenho tem uma componente 
muito própria. O que eu penso que seria bem 
vindo e interessante - embora agora seja difí-
cil, até pelo número de assistentes que temos 
na disciplina de Desenho atualmente - era 
terem alguma relação com a própria Arquite-
tura. Era ser alguém das Belas-Artes, como 
por exemplo, o Alberto Carneiro era, que na 
sua obra artística construía muitas pontes 
com a arquitetura, no fundo um escultor que 
quando esculpia falava de espaço de noções 
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de espaço, de narrativas e de uma série de 
componentes da composição espacial, então 
quando nós estávamos a desenhar ele lia o 
desenho mas percebia que aquele era um de-
senho diferente do da escultura ou da pintura, 
era um desenho de arquitetura, um desenho 
que tinha uma entrada muito própria. Nesse 
sentido, Belas-Artes sim, mas seria impor-
tante que os professores do 1o e do 2o ano 
percebessem que não é o desenho em total 
autonomia disciplinar que mais interessa ao 
estudante de arquitetura, é um desenho que 
tem um desígnio por trás, um desenho que 
será uma ferramenta para fazer arquitetura - 
que é um desenho muito diferente do dese-
nho de um pintor, mesmo nas técnicas que 
tem de construir e na forma como pensa com 
o desenho, até pelo seguinte: na grande parte 
das áreas da pintura normalmente o desenho 
é de representação, um desenho que não é 
um desenho de invenção, de antevisão. E em 
Arquitetura o que nos interessa é que o aluno, 
o jovem arquiteto, adquira a competência de 
usar o desenho para inventar, interessa-nos 
um desenho de pensamento. Uma das gran-
des dificuldades que temos tido, no primeiro 
ano, são alunos que são muito interessantes 
na disciplina de Desenho, conseguem contro-
lar o desenho a partir das suas competências, 
mas não conseguem fazer a transferência das 
mesmas para Projeto, porque numa disciplina 
eles têm de desenhar o objeto que têm à fren-
te, e na outra têm de desenhar o objeto que 
é pensado dentro da sua cabeça. Esta ideia 
do desenho que decorre da invenção, que é 

imaginado, eles não a conseguem perceber, 
então não usam as mesmas ferramentas que 
utilizam na disciplina de Desenho, para eles 
estão a fazer um desenho completamente 
diferente. Então é muito importante que o 
Desenho, sem perder a sua especificidade, 
promova esta ideia de síntese. Por exemplo, 
porque é que desenhamos modelo nu? Não é 
para ter belos quadros de corpos na parede, 
é porque ao serem convocados a desenhar 
o corpo humano, o organismo mais perfeita, 
se o conseguirem desenhar, percebendo as 
proporções das diferentes partes do corpo, 
estão preparados para ir para a rua e saber 
desenhar o que é o alçado, o que é o pavi-
mento, o que é uma cobertura, qual é a re-
lação de um objeto com o outro, isto porque 
as proporções do corpo humano consegue 
colocar isto tudo em evidência. O modelo nu 
é no fundo um momento fundamental porque 
é onde se faz uma síntese daquilo que é o 
tema da composição. Se conseguirem dese-
nhar o corpo bem proporcionado significa que 
os alunos conseguem desenhar aquele dado 
objeto, perceber todas as suas dimensões e 
proporções e conseguem transmitir isto atra-
vés do instrumento do desenho. Se depois 
forem para a rua ou tiverem de desenhar a 
casa, ou a cafeteria, no primeiro ano, deviam 
saber transportar essa noção de proporção 
para dentro do desenho. Só que esta transfe-
rência para o aluno é muito difícil, então se os 
professores de Desenho tivessem atenção a 
que há esta necessidade de transferência en-
tre os dois tipos de desenho, alavancava mais 
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a disciplina de Desenho em relação ao Projeto.
Tendo como objectivo o uso do desenho 
como uma ferramenta no pensamento 
projetual, que tipo desenho se deve ensi-
nar a estes alunos, futuros arquitetos?
Todos os tipos de desenho. Primeiro, há uma 
questão prévia que temos de colocar sobre a 
mesa que é estarmos a falar sobre um dese-
nho claramente manual, não estamos a falar de 
desenhos a partir de suportes digitais - apesar 
de atualmente da disciplina de Geometria e Ar-
quitetura, no primeiro ano, convidar o aluno a 
fazer um exercício com programas digitais - é 
importante perceber que: primeiro, o desenho 
que o jovem estudante de arquitetura precisa 
é desde o analógico ao digital - temos de ser 
realistas, sem o desenho digital é impossível 
fazer arquitetura. Contudo, tendo em conta o 
grau de aprendizagem, ainda acreditamos que 
enquanto o aluno não domesticar o desenho 
analógico, manual, dificilmente vai domesti-
car o desenho em suporte digital. Porque o 
suporte digital, tal como o lápis ou a caneta, 
deve ser um meio e não um fim em si mesmo. 
Eu quando uso uma caneta ou um lápis, eles 
são instrumentos que eu uso para passar as 
minhas ideias, para explorar as minhas ideias. 
Quando uma pessoa é introduzida à ferra-
menta digital de desenho ela é de tal ordem 
poderosa nas suas várias expressões, nomea-
damente parece que encurta imenso o cami-
nho no processo de pensamento, que muitas 
vezes ficamos tão fascinados que passamos 
a acreditar nela como um fim e não como um 
meio. Fazemos um render e acreditamos no 

render, independentemente da sua ligação 
com o projeto, ou então o render consegue 
camuflar determinados aspetos que através de 
um desenho bidimensional rapidamente dete-
tamos. Primeiro, é esta ideia da competência 
do desenho, segundo, um desenho para o 
arquiteto interessa no sentido de articular o 
analógico com o digital - há muitas escolas 
que entram logo no digital, nós continuamos 
a pensar que o desenho tem um lado muito 
afetivo e quase intuitivo não só na relação do 
corpo, como na transmissão das ideias. O de-
senho é a ferramenta que melhor consegue, 
numa reprodução quase imediata, exteriorizar 
uma ideia que está na nossa mente, passá-la 
para o papel ou para outro suporte, para que a 
possa criticar. Este processo de exteriorização 
e crítica é muito importante, porque o nosso 
maior inimigo é a nossa própria mente - pode-
mos achar que é o nosso melhor amigo mas 
é o maior inimigo, porque quando nós temos 
uma ideia e estamos entusiasmados com ela o 
que acontece é que ao começarmos na nossa 
cabeça a desdobrar essa ideia começamos a 
ter problemas. Os problemas surgem e a nos-
sa mente tenta contornar os problemas com 
possíveis alterações, mas quando se desenha 
percebemos realmente como tudo funciona. 
De maneira que, devemos acreditar na nossa 
imaginação, mas depois de ter a ideia é pre-
ciso exteriorizá-la para a poder criticar. Essa 
exteriorização para nós é realizada através do 
desenho analógico, do desenho rápido, que 
vai desde o esquisso de trinta segundos até 
um desenho muito mais demorado, geométri-
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co, técnico. Eu posso fazer dois ou três es-
boços mas a dada altura precisar de ter uma 
régua e um esquadro para fazer um desenho 
rigoroso, não porque preciso de rigor no de-
senho, mas porque preciso de um pensamen-
to rigoroso - é completamente diferente. Se 
eu precisar só de um desenho rigoroso pos-
so ir diretamente para o computador, mas se 
preciso de um pensamento rigoroso – de per-
ceber, por exemplo, o que é que alinha com 
quê ou o que é mais profundo do que quê – é 
diferente. No computador ou há uma grande 
destreza em utilizar a máquina ou então rapi-
damente nos perdemos nos processos, en-
quanto que o desenho manual é uma coisa 
muito mais intuitiva. Nós defendemos que a 
caneta ou o lápis são a extensão do próprio 
corpo, a extensão da mão, se pensarmos as-
sim, interessa-nos o desenho nos seus vários 
registos, desde o risco mais rápido ao mais 
lento, desde o risco mais em linha até ao risco 
mais em mancha - a própria história da Arqui-
tetura revela-o, com os grandes mestres a vi-
sitarem Itália e Grécia, mesmo na viragem do 
século XIX para o XX, e a fazerem belíssimos 
exemplos de desenhos da Acrópole em man-
cha ou em pastel, que faziam parte da sua 
aprendizagem. Estes mestres não tiravam fo-
tografias, faziam desenhos e era com eles que 
aprendiam, - não precisamos de fazer sempre 
desenhos à Siza para aprender embora eles 
sejam muito operativos. É o desenho como 
ferramenta e como um meio e não um fim em 
si mesmo, que me permite convocar a técni-
ca que considero mais adequada em função 

do momento de concepção em que o projeto 
se encontra. Se está numa fase embrionária 
provavelmente convoco determinada forma 
de desenhar - até posso usar o desenho ana-
lógico justaposto com colagens, numa atitude 
quase “Rossiano” de “Arquitectura Análoga”. 
Portanto, há várias maneiras de desenhar, 
não acho que só seja válido o processo com 
desenhos à Siza embora ele faça muito parte 
do nosso ADN como Escola. Apesar disso, 
acredito que com o tempo a ferramenta di-
gital venha a ter maior preponderância e que 
tenhamos de estar abertos a outros tipos de 
desenho, muitas vezes distantes da grafia “Si-
ziana” mas o que interessa é que o desenho 
seja pertinente. Porque é preciso perceber 
que olhamos para Rossi, que não sabe fazer 
um desenho em perspetiva, e percebemos 
que aqueles desenhos que faz são operati-
vos para ele, sem eles não conseguia projetar. 
Cada arquiteto usa o desenho à sua maneira. 
O Alberto Carneiro era muito sensível a esta 
questão, defendia claramente esta abertura 
do desenho.
Do ponto de vista pedagógico, de que 
forma é que se ensina a pensar arquiec-
tura através do desenho?
Há aquela famosa citação de que a “arquite-
tura não se ensina, mas aprende-se”. De fac-
to, a resposta de um aluno a um problema 
de arquitetura tem em muito a ver com a sua 
artisticidade. Eu acredito que existem pes-
soas que têm vocação para arquitetura e que 
existem outras que não têm - isto não significa 
que não possamos ser todos arquitetos, uns 
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claramente mais esforçados do que outros, 
por falta desta vocação; um pouco como um 
pianista que começa aos seis anos, há aquele 
que é um virtuoso que treina seis ou sete horas 
por dia, e o outro sem este virtuosismo treina 
as mesmas horas mas as coisas não saem da 
mesma maneira, ou então não tem a mesma 
leitura. Esta ideia da vocação eu penso que 
é importante, não para ser arquiteto, mas 
na aprendizagem, porque significa que cada 
aluno aprende com o seu próprio ritmo. Esse 
ritmo próprio não tem problema nenhum - há 
quem aprenda devagarinho no início e depois 
acelere e até ultrapasse os outros que apren-
deram inicialmente mais depressa. Portanto, 
a primeira coisa é perceber que nem toda a 
gente aprende ao mesmo ritmo, nem toda a 
gente tem a mesma capacidade ou vocação 
numa disciplina ligada à artisticidade, às artes. 
Isto significa que ensinar Arquitetura é um pro-
cesso mais de confrontar o aluno com, como 
dizia Chipperfield, um theoretical practice, uma 
prática teórica, em que cruza as ideias com 
o lado oficinal da arquitetura, e com isto co-
meçar a perceber que no lado oficinal há uma 
série de utensílios que se podem utilizar e per-
ceber como é que estes nos podem ajudar a 
clarificar as teorias e os princípios que vamos 
querendo desenvolver no projeto. Como, por 
exemplo, quando aprendemos a cozinhar, va-
mos para a cozinha e sujamos as mãos, é o 
aprender fazendo, que é diferente de ver uns 
tutoriais para aprender a cozinhar - talvez até 
se aprendam algumas técnicas importantes, 
mas a operacionalidade do aprender fazendo, 

é a melhor maneira. Tem muito a ver também 
com a sensibilidade de quem quer transmitir 
esse saber e também com a abertura de es-
pírito do aluno para querer receber essa infor-
mação, que cada vez se torna mais raro. Os 
alunos de facto, sobretudo na faculdade, eu 
acho - eu e os meus colegas também falam 
disso - o facto da sua entrada estar muito in-
dexada às notas do secundário, torna-os be-
líssimos alunos, com uma grande capacidade 
de trabalho, e grande destreza de reflexão, no 
entanto, esta é uma destreza muitas vezes 
abrangente, vaga, que não se revela de igual 
forma na apetência para as artes. Quando es-
tava no segundo ano tive vários alunos que de-
sistiram de Arquitetura e foram para Medicina. 
Não foram para Pintura nem para Escultura, 
foram para Medicina. Estes alunos com gran-
de capacidade de trabalho e egos que eram 
importantes de alimentar candidatavam-se ao 
curso de Arquitetura que lhe soava apetecível 
pela nota de acesso ser bastante elevada e 
a faculdade de prestígio, muito considerada. 
Não lhes agradando, migravam, facilmente e 
sem hesitação, para Medicina, um curso em 
que era igualmente exigente e de muito difí-
cil acesso. Para mim esta passagem mostra 
a falta de vocação, no sentido em que não foi 
escolhido outro curso como design, Pintura 
ou Escultura, ligado às artes. Esta questão de 
entrar através das notas, traz alunos com uma 
grande capacidade de trabalho e uma cultura 
geral, ainda que não muito artística, com uma 
certa bagagem, não vamos negar isso. Contu-
do, o aluno pode discutir muito bem Filosofia, 
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mas a questão da aprendizagem do desenho 
e seu entendimento é mais complicado, por-
que de facto é um atuar muito particular. Mas 
obviamente que, no fim, é uma questão de 
demorar mais tempo ou menos tempo, ser 
mais ou menos enraizado.
Sabemos que em Projeto 1 os “desenhos 
de processo” são uma peça fundamental 
no método de trabalho do aluno, sendo 
até objeto de avaliação. O que conside-
ra como sendo esses “desenhos de pro-
cesso”? Até que ponto é que esse peso 
beneficia o aluno, criando, por exemplo, 
hábitos para o futuro?
É um tema muito delicado, o problema da 
avaliação. Primeiro, em Projeto a avaliação é 
contínua, logo aí percebemos a natureza da 
matéria que estamos a ministrar, que não é 
um problema de cálculos aritméticos. A ava-
liação contínua significa que a disciplina acre-
dita numa ideia de sedimentação de saberes, 
não é uma questão de somatório mas sim 
de algo que se vai intrincando e se vai cons-
truindo, uma ideia de camadas de saber que 
vão completando o modo de ver e entender o 
mundo à nossa volta, que depois permite que 
a Arquitetura se concretize. Com este pro-
cesso de avaliação contínua e esta ideia do 
ensino por camadas o processo é importante 
para nós porque está ligado à exteriorização 
do seu pensamento do aluno, é quase como 
um diário de bordo desenhado. Às vezes há 
a questão do processo demonstrar pouco 
trabalho, ser muito frágil, quando se diz isto 
muitas vezes tem a ver com a quantidade de 

trabalho mas não é a quantidade em si, sig-
nifica, sim, que o aluno não problematizou o 
suficiente. Foi-lhe colocada uma questão, e 
ele em vez de colocar três ou quatro hipóte-
ses de resolução e saber discutir essas três 
ou quatro hipóteses, desmontando-as, perce-
bendo-as, voltando a montar - aquela ideia de 
autópsia, conhecer o corpo antes de operar 
- não o fez. Quando se diz que o processo é 
frágil, ponto um, mostra que a viagem mental 
do aluno não foi suficientemente rica e não ex-
plorou todas as suas potencialidades, ponto 
dois, mostra que o aluno não conseguiu atin-
gir os seus objetivos porque não foi suficien-
temente longe. Sobre o valor deste processo 
para o futuro deste jovem arquiteto, eu penso 
que tem a ver muito com a metodologia de 
ensino da nossa escola. Eu penso que são 
poucos os arquitetos que tiraram o curso 
na nossa escola e que hoje não desenham. 
Podem, talvez, fazer apenas desenhos em-
brionários, no seu caderno A4 ou A5, mas o 
desenho acaba sempre por ser a tal extensão 
da mão. Eu penso que o processo desenhado 
continua a ser uma ferramenta muito usada 
pelo modo como discutimos a Arquitetura. 
Porque na realidade o que nós defendemos 
é que, quando recebemos a encomenda de 
uma casa com três quartos, para a executar 
não vamos ver todas as casas com três quar-
tos dos arquitetos que gostamos e escolher 
uma e construir a nossa a partir dessa. Não 
é este o nosso modo de projetar. Antes de 
estarmos preocupados com os três quartos, 
pensamos que temos de perceber a natureza 
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do terreno; o terreno pode ter uma configura-
ção e uma orientação que me levam a estudar 
alguns edifícios de equipamento, porque o ter-
reno tem a mesma natureza apesar do progra-
ma não ser o mesmo; ou devido à importância 
da presença do volume dessa casa na rua 
ou na relação com a cidade, posso ir estudar 
outro tipo de projetos. Isto significa que para 
debater ou desmontar um problema acabo 
por pesquisar referentes muito diferentes, e 
que depois dessa pesquisa tenho de fazer a 
síntese, e a melhor maneira de a fazer é usar 
o desenho. É quase como estudar um proje-
to, tentar esquecê-lo e depois tentar desenhar 
a tentar lembrar o que eu estudei. Como diz 
o Siza, a melhor referência é aquela que nós 
já esquecemos. Quando nós dizemos que a 
nossa referência é um projeto do Corbusier, se 
a referência é tão direta, então é uma cópia, 
não é uma referência, porque uma referência é 
sempre uma meia verdade, é estudarmos uma 
obra e é o que ficou dessa obra. O que ficou 
do estudo é o ADN daquela obra cruzado com 
o meu entendimento do que é aquela arqui-
tetura, então quando eu desenho a obra sem 
olhar, sem a visitar, eu provavelmente vou de-
senhá-la de maneira diferente, penso que es-
tou a fazer bem e quando abro o livro vejo que 
me enganei, mas na minha mente o que me 
interessou foi o que desenhei, e é isso que vou 
transportar para a minha obra. Se se pensar 
que o processo de arquitetura é uma síntese 
das várias matérias, o desenho continua a ser 
uma ferramenta fundamental para fazer essa 
síntese, até num desenho rápido, isso não se 

nota só no Siza, no próprio Eduardo [Souto de 
Moura], ou outros arquitetos e professores. O 
desenho é assim o depósito e a coleção des-
tas diferentes matérias das quais temos de fa-
zer uma síntese.
Durante o acompanhamento individual 
quando os alunos lhe apresentam os seus 
desenhos, o Professor desenha sobre 
eles? Com que intuito?
Desenho sim,. Eu sou um bocadinho intrusi-
vo a conversar com os alunos, quando estou 
a discutir um desenho, ou coloco um vegetal 
por cima e decalco o desenho com os de-
vidos comentários, ou quando é pertinente 
até pode ser no próprio desenho, se for um 
desenho de processo, se for já um desenho 
final obviamente que tenho mais pudor, no 
sentido de respeito pelo aluno - se bem que 
às vezes me entusiasmo e até nos desenhos 
finais desenho, mas é sem maldade! Qual é 
para mim a importância de pegar numa cane-
ta ou num lápis e não só verbalizar as minhas 
preocupações mas também desenhá-las? Eu 
penso que o meu papel como docente não é 
só apontar os problemas, é também fornecer 
caminhos possíveis para a sua resolução. Não 
tem muito sentido eu sobrevoar o projeto, 
apontar os problemas, e achar que o aluno 
sozinho vai encontrar o caminho. Primeiro eu 
tenho de apontar o problema, depois explicar 
porque é que eu considero assim - porque o 
aluno pode não concordar - e isto pode-me le-
var a fazer um registo; o outro nível é para além 
de explicar o porquê de considerar um proble-
ma, é abrir opções de resolução, através de 
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vários exemplos. Eu entendo que como do-
cente não tenho de ter vergonha de sugerir 
uma chave para a resolução de um problema 
ao aluno, por dois motivos: primeiro, como 
docente a minha primeira premissa é partilhar 
o saber e não escondê-lo, não é ser o mestre 
iluminado, muito pelo contrário, tudo o que 
seja para cumprir os objetivos do exercício eu 
devo dar, dar o meu saber, dar as ferramen-
tas, dar as leituras todas para o aluno possa 
operar sobre o problema; o outro motivo tem 
a ver com a ideia de sugerir uma chave para 
resolver o problema. Às vezes, determinados 
alunos, quando eu desenho sobre os dese-
nhos deles, podem achar que o projeto já não 
lhes pertence, que é do professor. Primeiro, 
se o projeto fosse meu eu nunca havia feito 
aquele desenho porque não tinha aquela base 
sobre o qual estava a desenhar, eu quando 
estou a desenhar tento pôr-me no espírito do 
próprio aluno, estou a tentar compreender o 
que é que o aluno quer fazer, e com as minhas 
competências tento ajudá-lo no caminho para 
lá chegar. Nesse sentido, quando eu desenho 
é como se estivesse a criar um heterónimo do 
aluno, porque se o projeto fosse meu tinha fei-
to uma coisa diferente. O projeto será sempre 
do aluno, apesar de eu poder estar a interagir 
com ele, mas com a intenção de ser sempre 
o seu heterónimo, de o meu eu ser o dele. A 
outra entrada é quando eu faço um desenho, 
até pode ser extenso, desde a volumetria à 
tipologia, vou embora e penso “o aluno per-
cebeu tudo, amanhã aquela tipologia vai estar 
desenhada porque ele percebeu quais eram 

os pontos”. No dia seguinte, olho para aquilo 
e ele não percebeu nada. Eu desenhei, eu não 
falei. E não é a primeira vez que, sendo a inter-
pretação de tal ordem ao lado, eu peço o de-
senho que fiz anteriormente para o comparar, 
lado a lado, para o aluno perceber. Eu acre-
dito que fazer um desenho sobre o desenho 
do aluno ou ao lado, não é inibidor, é dar-lhe 
uma chave para a mão para ele abrir a porta 
e resolver o problema. O aluno deve perceber 
que a chave é dele e a que porta será sempre 
dele, eu sou simplesmente o intermediário.
Na sua perspectiva, a ausência desta me-
todologia, ou seja, a ausência do ensino 
de projeto sem esta forte relação com o 
desenho, cria um défice na formação do 
futuro arquitecto? De que forma?
É um assunto delicado e altamente discutível, 
porque há outras escolas que operam de ma-
neira diferente e que também têm belíssimos 
arquitetos com corpos de obra muito interes-
santes. O que eu sei dizer é que, pelos dife-
rentes encontros que eu vou tendo, na Europa 
e fora dela, se há uma coisa que eu percebo 
é que escolas que já abandonaram este de-
senho manual, o desenho analógico, quei-
xam-se que sentem de facto a sua falta e que 
nesta ideia de perseguir só a ferramenta digi-
tal sentem que se perdeu algo. Eu penso que 
não é perder algo como arquiteto, é como alu-
no, como estudante. Hoje em dia, desenhar à 
mão nos primeiros dois anos não tem como 
objetivo direto aprender a desenhar à mão, é 
aprender o rigor mental que o desenho incute, 
seja de raciocínio ou de precisão da execu-
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ção, que o desenho digital, ao ser usado como 
uma ferramenta consegue potencializar imen-
so. O desenho analógico é, neste momento, 
uma ferramenta que ajuda a despertar o co-
nhecimento e a formação do aluno. Será que 
podia haver outra maneira de ensinar em que 
o desenho analógico não fosse uma opção? 
Acho que sim, há outras escolas, que assim 
fazem e têm belíssimos arquitetos, o que eu 
acho é que esta forma de ensinar faz parte da 
nossa Escola. Eu acredito no Grassi quando 
diz que uma boa escola de arquitetura é uma 
escola que tem uma determinada tendência, 
que defende determinados caminhos, porque 
se uma escola está aberta a tudo acaba por 
não conseguir ensinar nada. Mesmo que o ca-
minho que estamos a trilhar seja um caminho 
que o aluno depois de o aprender diga que 
vai abandonar, pelo menos já sabe qual é o 
caminho oposto daquele que lhe foi ensinado. 
Nesse sentido sim, Projeto podia ser ensinado 
de outra maneira, mas temos um certo confor-
to na forma como desenhamos, se quisermos 
entrar num tom um pouco comercial, essa 
forma de desenhar deu-nos dois Pritzkers na 
mesma escola, - somos a única Escola do 
mundo com esta realidade, - há países com 
dois Pritzkers, mas não da mesma escola. Al-
guma coisa de errado não devemos estar a 
fazer, mas tirando esse lado do reconhecimen-
to, eu acho que faz parte do ADN da Escola. 
Eu no escritório continuo a trabalhar dessa 
maneira, quando acabo um projeto tenho de-
zenas de vegetais à minha frente que fui empi-
lhando, não estou a ensinar algo ao aluno que 

eu não pense que ainda hoje é operativo para 
pensar o espaço e manipular a forma. Apesar 
disso acho que há outros arquitetos que não 
utilizam este processo e fazem edifícios igual-
mente interessantes.
Considera benéfica a ausência do uso de 
computadores nos dois primeiros anos do 
curso? Porquê?
Antes de mais, esta ausência tem a ver com 
esta ideia da aquisição de um rigor mental, no 
sentido do pensamento, da construção das 
ideias, de identificar o problema em concreto 
e saber desmontá-lo e saber equacioná-lo, e 
este lado manual e oficinal da arquitetura aju-
da. Nós estamos sempre a falar do desenho 
analógico mas parte do desenho analógico é 
também o fazer das maquetas, de cortar com 
o x-ato - mais tarde podemos ter os lasers co-
mandados pelo computador a produzir as ma-
quetas -, mas o fabricar, o cortar, o perceber 
se o esferovite ou o k-line tem mais dois centí-
metros, ou menos dois centímetros, se a placa 
é comprida ou estreita, ajuda-nos a pensar. E 
a noção do tempo implicado neste processo é 
fundamental. Eu quando desenho à mão nor-
malmente estou a desenhar mais lento do que 
quando desenho a computador - para quem 
está a começar isto não é necessariamente 
verdade, mas para quem já domina o compu-
tador percebe que desenhar à mão se torna 
mais lento, sobretudo na fase de construção 
das ideias. No computador eu consigo saltar 
etapas e fazer um desenho embrionário pare-
cer uma entrega final. À mão, não, para fazer 
uma entrega final tenho de colocar todas as 



217

camadas, e esta ideia de, fisicamente colo-
car as camadas, desenhar as linhas, colocar 
uma trama, etc. implica tempo e nesse tempo 
eu tenho oportunidade para pensar sobre o 
projeto que estou a desenhar. Este tempo é 
como quando eu estou a fazer a maquete, o 
tempo manual de cortar dá-me tempo para 
eu ter consciência do que aquele corte signifi-
ca no projeto. Aqui a questão da manualidade 
tem esta noção clara do tempo associada, 
que é hoje um dos bens mais preciosos da 
arquitetura porque, hoje em dia o projeto é 
esta luta contra o tempo. Hoje em dia, o clien-
te quer o projeto em dois dias, ou num mês, o 
que muitas vezes cria uma série de atropelos 
ao processo criativo. O aluno também pode 
ter o mesmo problema, cada vez são mais 
as unidades curriculares, cada uma pede 
imensos trabalhos e se não temos cuidado 
há também esse atropelo na fase de criação, 
ou pelo menos não há momentos para refletir. 
Nesse sentido, estes dois anos de manualida-
de permitem uma aproximação à parte oficinal 
da arquitetura, percebendo que o arquiteto 
é, como diria o Adolf Loos, o pedreiro que 
aprendeu latim, pelo que é importante saber 
que é pedreiro, e que se só souber latim não 
chega. Depois há um outro aspeto, que é um 
pouco como tudo na nossa vida, se estamos 
habituados a viver num determinado regime e 
a certa altura nos é dado algo excecional e es-
pantoso, essa aura de espanto, normalmente 
leva a uma desregulação. A ferramenta digital 
tem este lado, o aluno tem os dois anos ma-
nuais, analógicos, quando lhe é introduzido o 

computador se for com esta consciência de 
que é mais uma ferramenta e se perceber que 
hoje é impossível fazer arquitetura sem essa 
ferramenta, o facto de já ter domesticado uma 
ferramenta (o desenho manual) fá-lo perceber 
que também o computador deve ser enten-
dido como uma ferramenta a domesticar. Se 
não houver esta domesticação da nova ferra-
menta, como em algumas escolas, percebe-
-se que o aluno se apaixona pelo computador, 
pela programação, e rapidamente gasta mais 
tempo a discutir o tipo e a cor trama ou do 
3D, do que propriamente a discutir a qualida-
de do espaço, da forma e do diálogo urbano. 
Na realidade, desvia o aluno da sua verdadei-
ra aprendizagem, tornando-se a ferramenta 
um fim em si mesmo. A ideia destes primei-
ros dois anos é esta, agora se conseguimos 
sempre passar esta mensagem, penso que 
não, também tem a ver com a circunstância, 
a relação professor-aluno, aluno-professor, ou 
aluno sozinho. Mas para mim é esta a leitura 
que faço destes dois primeiros anos, é prepa-
rar o aluno para algo que vai ser avassalador 
e extremamente inteligente, que é o compu-
tador e que me poderá fazer, perder o meu 
caminho se não tiver este enquadramento, 
treino, antes.

Anexo C - Entrevista a Helder Casal Ribeiro



218 O Desenho no Ensino da Arquitetura



219

JOSÉ MANUEL SOARES
Regente da UC Projeto 1

 Nascido em 1953 no Porto, José 
Manuel Soares licenciou-se em 1977 pela 
Escola Superior de Belas Artes do Porto, 
onde frequentou o curso de Arquitetura. 
 Em 1980, começou a sua ativi-
dade de docente na Faculdade de Enge-
nharia da Universidade de Angola onde 
permaneceu, como assistente, até 1981. 
Desde 1984 aos dias de hoje, exerce a 
sua atividade de docente na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto 
(FAUP), um dos regentes da unidade cur-
ricular Projeto 1.
 Em 1995, e após trabalhar com 
vários arquitetos, abriu o seu escritório par-
ticular e em 2013 obteve o grau de Douto-
rado em Arquitetura pela FAUP.
 Entre várias obras e projetos ela-
borados ao longo da sua carreira, desta-
cam-se a Biblioteca Almeida Garret (1994-
2000), o Planetário do Porto (1995-1998) 
e o Complexo ICBAS/FFUP (2003-2012), 
todas elas erguidas na cidade do Porto.

Quem foi o seu professor de projeto no 
1º ano? E de desenho? As duas unidades 
curriculares interligavam-se? Qual era a 
relação entre elas?
No primeiro ano tive o primeiro, ou o segun-
do ano, do professor Alexandre Alves Costa 
- que foi o meu primeiro professor de Projeto. 
Foi um ano muito especial porque nós está-
vamos numa situação especial - 1971/1972, 
logo antes do 25 de Abril - era o início de uma 
nova situação na Escola de Belas-Artes, que 
decorre do período anterior, a nível académi-
co e pedagógico. Houve um ciclo de novos 
professores, com novas ideias, que puseram 
um pouco em causa aquilo que estava para 
trás. E este pôr em causa teve várias verten-
tes: uma vertente pedagógica, mas também 
uma vertente, política e social, que tinha a ver 
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com a época. 
O professor de Desenho era o Alberto Carnei-
ro, mas não havia no primeiro ano [a unidade 
curricular], só no segundo. Tanto uns como os 
outros [professores de Projeto e de Desenho] 
estavam a iniciar o seu percurso e a experi-
mentar coisas novas. 
O meu primeiro ano foi um ano social, não 
foi um ano de desenho. Foi um ano a andar 
pelo Porto a descobrir a verdadeira natureza 
da habitação da cidade, as classes pobres 
e remediadas. Então andamos o ano todo a 
descobrir ilhas: nós descíamos a rua da Ale-
gria, abríamos as portas e perguntávamos: 
“Tem ilha?” “Não tem, não senhor” “Ai descul-
pe!”, e continuávamos. Abríamos outra porta: 
“Tem ilha?”, “Tem tem!”, e entrávamos todos 
contentes pela ilha dentro. E assim conhece-
mos muitas ilhas, muita habitação social, que 
depois resultou, anos depois, na história do 
SAAL - quer dizer, não resultou disto, mas de 
alguma maneira os estudantes, do primeiro 
ano, tiveram uma aproximação às questões 
da arquitetura muito social. A arquitetura não 
é pela arquitetura, a arquitetura é para servir, 
neste caso os mais desfavorecidos e com 
mais problemas eram objeto, podemos dizer. 
Nós não desenhamos praticamente.
Era mais trabalho de campo?
Trabalho de campo, levantamentos, discus-
sões, entre outras coisas.
Portanto, o primeiro ano foi um ano muito es-
pecial, o segundo ano foi desenho.

Como era feita a avaliação? O desenho 
era parte da avaliação?
O desenho era muito o desenho do projeto, 
com algumas experiências. O Alberto Car-
neiro também ele próprio estava no início de 
uma experiência, porque eu julgo que ele tinha 
dado aulas em Pintura e relação com a Arqui-
tetura também foi uma relação nova. Foi uma 
aproximação um pouco mútua com Projeto 
- na altura não se chamava Projeto, na altura 
havia quatro ou cinco cadeiras - ou antes, na 
altura havia Arquitetura e depois havia outras 
cadeiras, que ninguém ligava muito. A discipli-
na chamava-se Arquitetura, não se chamava 
Projeto, nem tinha essa ar de projetar, não, era 
Arquitetura - era muito mais abrangente. O de-
senho também entrava nisto e eu lembro-me 
de uma experiência de desenho com uma fo-
lha em branco e ele dizia: “Faça o que quiser 
para aí” - não tinha tema. E eu lembro-me que 
fiz um conjunto de experiências gráficas, uma 
coisa sem pensar muito, um desenho enorme 
com uma série de sinais, uma série de expe-
riências e ele viu e disse “Ai que maravilha!” 
e eu pensei “Maravilha o quê?”, não percebia 
bem porque é que ele dizia aquilo. Isto porque 
ele próprio estava à procura também, ensinava 
desenho sendo o desenho uma descoberta, 
uma experimentação para uma descoberta e 
utilizava a dificuldade de se perceber o que di-
zia a favor disso. A dificuldade em perceber o 
que dizia e o alcance daquilo que queria, fazia 
parte da própria pedagogia, da pessoa poder 
ler muitas coisas no seu discurso. Poder haver 
várias leituras, e não apenas uma, era um mo-
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tivo de descoberta no desenho.
Considera que os professores da unidade 
curricular de Desenho devam ter forma-
ção em Belas-Artes ou havia uma vanta-
gem em que fossem arquitetos a ensinar 
na UC de Desenho? 
Arquitetos a ensinar desenho? Tenho dúvi-
das. Ou antes, não tenho dúvidas. A minha 
experiência inicial e ao longo de vinte anos, 
foi a minha mulher. Ela própria interessava-se 
por Arquitetura, mas tinha o curso de Pintu-
ra e resolveu, quando eu andava no segundo 
ano, começar a tirar o curso de Arquitetura 
também. Portanto, foi aluna de Arquitetura e 
no seu 4º ano, foi professora de Desenho, no 
curso de Arquitetura. Era aluna e professora 
de Desenho, e discutíamos imensas vezes o 
tema: o que é isso de ensinar desenho? Eu 
tive esta discussão na prática durante anos.
O Joaquim Vieira e o Alberto Carneiro marca-
ram muito o curso e marcaram muito o dese-
nho. Começaram a reivindicar que o desenho 
tinha a sua qualidade própria, a sua artistici-
dade interna que não tinha nada a ver com a 
arquitetura. No fundo, diziam que a arquite-
tura era uns engenheiros a fazer uns cortes, 
umas plantas e uns alçados e quem vai dar 
arte, quem vai dar sensibilidade artística, ca-
pacidade de inventar é o desenho.
A Luísa gostava muito e era muito boa a en-
sinar desenho sendo arquiteta, mas também 
tendo um curso de pintura. Ela tinha esta for-
mação anterior portanto a única noção que 
tinha era não ser preconceituosa. Na altura 
os programas e a orientação eram discutidos 

entre todos - os de Desenho e os de Proje-
to. Desenho tinha a obrigação de saber quais 
eram os conteúdos que se iam ensinar em 
Projeto, para acompanharem. Eu acho que 
até chegou a haver os mesmos professores 
dentro da mesma sala - haviam momentos 
que era só desenho mas também haviam mo-
mentos comuns.
O Siza sempre utilizou na prática o desenho, 
a criatividade, a inventiva, o suor até encon-
trar a solução - pertencia tanto ao seu método 
que nem a discutia. Mas muitas pessoas não 
tinham esta coisa prática, por isso faziam di-
ferentes entendimentos disto.
Como é que estrutura a unidade curricu-
lar em termos programáticos? Em termos 
de sessões teóricas acontecem sema-
nalmente, acontecem como introdução a 
uma nova fase?
O ensino é baseado na descoberta do aluno, 
ou seja, através da sua experiência é que o 
aluno descobre - muito mais importante isso 
do que transmissão da teoria ou transmissão 
sistemática. Uma coisa que eu nunca con-
segui fazer, é aquilo que alguns professores 
fazem que é terem umas matérias pré-feitas e 
aulas e despacham-nas todos os anos igual. 
Podendo ter algum sentido, em fases que es-
tamos a descobrir proporções e repetições… 
e tem algum sentido sistematizar alguma ma-
téria e dá-la, a mesma, todos os anos. Eu 
nunca consegui muito fazer isto. O que eu 
faço mais é: o aluno tem aquela preocupação 
naquele momento, eu vou acompanhar esta 
preocupação. Está com aquela dificuldade, 
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eu vou tentar corrigir a dificuldade.
Todas as maneiras de conhecimento são 
boas, é evidente que a mais forte e a mais im-
portante - a que nós tentamos fazer na cadeira 
de Projeto - é a própria experiência do aluno. 
A experiência do aluno respondendo a uma 
questão. Esta resposta a esta questão, tem 
como predominante o desenho. O desenho, o 
pensamento sobre o desenho e a consciência 
critica do que está a fazer. Basicamente a ca-
deira de Projeto é esta.
O caminho que tem levado, desde há 1quinze 
ou vinte anos, é muito diferente de hoje. O alu-
no não desenha - estou a falar em geral, não 
vou dizer que são todos assim - por gosto de 
desenhar. Não desenha para descobrir qual-
quer coisa que depois vai descobrir a seguir, 
para descobrir a seguir, utilizando o desenho. 
Desenha para acabar. É o mesmo que faz 
com o clique no computador. Tu clicas para 
ter informação, para fechar. Desenha-se para 
fechar. Não se desenha para abrir. Sinto tan-
to nos alunos isto. O desenho não é um meio 
de gosto, de prazer, de ir descobrindo através 
do desenho. Há 20 anos era. Não haviam os 
cliques dos computadores e o desenho era 
um gozo. Havia muita gente, muitos alunos - 
agora em cem há dois e antes em cem havia 
quarenta - em que o desenho tinha um papel 
de descoberta, de gastar tempo, de desenhar 
para desenhar, para descobrir, era um percur-
so que tinha valor como percurso. O caminho 
era importante, não era chegar ao fim. Mas 
hoje em dia é.
Há os que têm muita dificuldade em desenhar, 

e há os que não têm tanta e é engraçado que  
dantes um tipo que desenhava bem, desenha-
va imenso. Agora quando desenham bem fa-
zem dois ou três desenhos para acabar, para 
fechar. O desenho tem um papel unicamente 
utilitário. De certa maneira isto tem uma qua-
lidade, que é pragmático, por outro perde o 
valor das coisas que se descobrem e como se 
vão descobrindo. Goza-se mais com a chega-
da do que com o caminho e há uns anos não 
era assim.
Tendo como objetivo o uso do desenho 
como uma ferramenta no pensamento 
projetual, que desenho se deve ensinar a 
estes alunos, futuros arquitetos?
Todas as maneiras de desenhar. Todas. Há n 
desenhos possíveis. Há o desenho lento, há o 
desenho rápido, há o desenho que se tem du-
rante uma conversa, há o desenho que se tem 
calmamente, o desenho que tem de se demo-
rar uma hora a fazer para dali se tirar alguma 
coisa, mas também há o desenho que em 
cinco segundos se faz o mesmo, o desenho 
da síntese rápida. Sente-se nos alunos. Na mi-
nha turma tenho metade que está a desenhar, 
metade que não está a desenhar. Claro que 
o instrumento desenho tem os seus limites, 
tem as suas definições, mas até a escrever se 
pode desenhar, até a falar, fazendo maquetes, 
ou até mesmo fazendo explicações. Desenhar 
livremente, com liberdade, sem estar com pre-
conceitos, podendo mudar o estilo de dese-
nho, ter capacidade de mudar e dar valor a to-
dos. Pode-se desenhar de todas as maneiras, 
pintando, fazendo acontecer. Acho que dizer 
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ao aluno é o mais importante de tudo.
Já vimos que o processo tem um grande 
peso na avaliação, principalmente no pri-
meiro ano, uma realidade que difere em 
relação a outras faculdades, já que no 
caso da nossa faculdade, preza-se mui-
to por haver esse percurso pelo desenho 
para a descoberta no projeto. Às vezes os 
alunos sentem que há uma certa imposi-
ção em termos de quantidade, mas como 
é que o professor considera que isso é 
importante e benéfico a longo prazo? Ou 
seja, pode ser uma coisa que na altura 
os alunos não percebam e achem que é 
uma obrigatoriedade que não faz grande 
sentido e que os professores querem é 
quantidade, mas de que forma é que isso 
se reflete no percurso do aluno durante o 
curso? E mesmo durante o ano, o aluno 
começa de uma maneira e no final do pri-
meiro ano tem uma visão completamen-
te diferente do que na primeira fase, por 
exemplo.
Claro, a utilização de um instrumento de co-
municação, de reflexão, de criação, chamado 
desenho, e tudo o que envolve, é o mais im-
portante. Passar por esta experiência, mesmo 
que no ano seguinte nunca mais o usem é be-
néfico. Acho que fica sempre. Não utilizando, 
ou não se utilizando tanto ou se é muito mais 
preconceituoso ou se tem outras pressões - 
enfim, mas aquilo fica. O tempo que se tem 
aquela experiência e a exigência com que se 
teve, o tipo de coisas que se levam a fazer, 
acho que nunca são prejudiciais. Mesmo que 

hajam alunos que nunca mais desenham. Eu 
tenho no escritório alguns arquitetos relacio-
nados com a fase anterior e relacionados com 
esta nova fase. E sinto muito a qualidade das 
coisas que se fazem por causa da maneira de 
trabalhar. Há uns que a primeira coisa que fa-
zem são uns desenhos digitais e depois, se 
aquilo der, também não fazem mais nada. Se 
não der, fazem outra vez, fazem outra coisa. 
Quer dizer, aquilo não vem de uma maior liber-
dade - e discuti isso com eles algumas vezes 
e eles dizem “Como eu tinha muita certeza do 
que é que era passei logo para o computador, 
não tive grande dúvida”. Pois a verdade é que 
havendo alguma dúvida, há os dois tipos: há 
os que têm dúvida e desenham, porque têm 
dúvida e há os que têm dúvida e põem-se ou-
tra vez no computador. Nota-se um bocadi-
nho a diferença que há entre eles.
Da tua pergunta, eu acho que cada vez é mais 
difícil e os professores não têm muito convic-
ção disso, porque eles próprios também não 
usam o desenho. Como é que vão obrigar a 
usar o desenho se eles não o usam? Isto é 
uma coisa que se discute muito, um profes-
sor pode ensinar uma coisa que não usa, que 
se calhar não dá tanto valor quanto isso? Eu 
acho que isso é mais grave nos anos seguin-
tes. Mas também é fruto um pouco do meu 
desconhecimento do que se passa, porque 
uma coisa chata desta escolas é que as pes-
soas não sabem o que os outros andam a fa-
zer. Antes não era assim, toda a gente sabia, 
haviam sessões de avaliações com todos os 
anos juntos, davam-se notas com todos os 
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anos. Havia um conhecimento muito grande 
dos objetivos, de tudo. É evidente que há van-
tagens em estar separado, vai-se muito mais 
fundo e temos mais tempo.
Em relação ao trabalho em sala de aula, 
de que forma é feita o acompanhamento 
individual? Da sua parte, entre o acompa-
nhamento individual, em grupo ou em tur-
ma, qual prefere? Quando os alunos lhe 
apresentam os seus desenhos, o Profes-
sor desenha sobre eles? Com que intuito?
Todas essas maneiras. Desenho por cima do 
que ele tem - que antigamente era considera-
do uma coisa horrível - porque eu não tenho 
uma relação com o desenho sacralizada, o 
desenho é um instrumento. Portanto uso isso 
tudo. Eu acho que uma das melhores manei-
ras de mostrar alguma coisa aos alunos é de-
senhar eu. Desenhar rápido e com vários tipos 
de desenho. Por exemplo, umas das coisas 
que o desenho provoca - e é preciso contra-
riar - é afunilamento. Acontece isto no primeiro 
ano muito facilmente e acontece isso normal-
mente no Projeto - fazer um desenho provoca 
uma deficiência que é ficarmos focados sobre 
aquilo que estamos a fazer só e perdemos o 
que está à volta, perdemos o geral. Estamos 
no particular daquele desenho, no particular na 
resposta aquele problema, e o desenho acaba 
numa certa paranoia virada para o umbigo. 
Conseguir que o aluno, e não é só o aluno, 
chegue às questões gerais, contextuais, que 
vão até ao infinito, que não se circunscrevem 
naquilo, o tipo de desenho que se faz é um de-
senho diferente porque ele próprio tem de ser 

geral, abrangente. Eu acho que isto é muito 
importante, o aluno perceber que, dependen-
do do objetivo, da fase do trabalho e até no 
principio de um desenho, deve ter um objetivo 
e a meio do desenho já pode ter outro e no fim 
abriu tudo. Os pintores bons, fazem uma boa 
pintura, quando o pormenor é fantástico - o 
pormenor da cara - mas se formos ver o hori-
zonte existe, o contexto grande existe quando 
se desenha uma pessoa, não é esquecido. O 
projeto tem sempre uma envolvente. Quais são 
os limites? Os que nós quisermos, o limite da 
envolvente é o que nós quisermos. Retirar da 
envolvente - da envolvente literal mas também 
psicológica, envolvente social, todas -  conse-
guir transportar para ali é uma capacidade de 
desenho, do desenho não ser só uma coisa, 
poder ser muita. Poder ser até ele próprio um 
modificar no próprio desenho. O desenho não 
ser uma coisa afunilada, mas pelo contrário, 
aberta. Eu acho que para um aluno conseguir 
fazer isto é conseguir fazer tudo. Ou antes, 
para ele um desenho é um instrumento, de 
liberdade, de abertura e não um instrumento 
de chegada, esquecendo- se de tudo o resto 
só porque fez muito bem aquilo. Se o desenho 
conseguir fazer isto, é ótimo. Um bom dese-
nho, tem isto. O aluno tirar manias do que é o 
desenho, acho que é a coisa mais importante 
ao desenhar e ao experimentar o desenho.
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Falemos da relação que existe entre de-
senhar mais e pensar melhor. Nós já fala-
mos de alunos com uma grande aptidão 
para o desenho a nível da sua formação 
antes da entrada na faculdade, e que 
usam essa ferramenta para ilustrar o pro-
jeto ao invés de uma ferramenta de au-
xílio ao pensamento. Como se usa essa 
ferramenta para pensar arquitetura?
Isso é importantíssimo. Uma pessoa que pen-
se bem, desenha bem. O que é pensar bem? 
É estar aberto ao que se passa à sua volta. 
É ser observador, conseguir captar o que se 
passa à sua volta, conseguir perceber as coi-
sas, perceber o pormenor mas também per-
ceber o geral. Muitas vezes percebe-se que 
um aluno que não desenhou, também não 
pensou. Nunca esteve aberto à realidade, 
nunca observou as coisas. É também papel 
do desenho fornecer estas novas habilidades 
- observar bem, ver bem, conseguir com-
preendê-las. Já é muito bom um aluno con-
seguir fazer isto. É uma coisa que ele vai in-
cluir na sua prática, na sua memória e que vai 
utilizar daí para a frente. Se calhar há outras 
maneiras diferentes, mas é muito importante 
ter passado por isto.
Por isso, acredito naquilo que fazemos embo-
ra não tendo grandes certezas de que vai ser 
assim tão importante para a sua vida.
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MARIA JOSÉ CASANOVA
Professora da UC Projeto 3

 Maria José Casanova licenciou-
-se em Arquitetura na Escola Superior de 
Belas-Artes no ano de 1986 , doutoran-
do-se em 2015, pela Faculdade de Arqui-
tectura da Universidade do Porto, com a 
tese “A extinção das Ordens Religiosas e 
os conventos do Porto: transformações, 
rupturas e continuidade”.
 A sua atividade pedagógica como 
docente na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto inicia-se em 1987 
e mantém-se até à data presente, onde 
lecciona a unidade curricular de Projeto 
3, e como professora auxiliar e a unidade 
curricular Dissertação, como co-regente.
A nível da sua prática profissional, elabo-
rou diversos projetos em conjunto com 
diversos arquitetos, sendo premiada, em 
1997, com o Prémio Municipal de Arqui-
tectura pela Câmara Municipal da Maia, 
num projeto em colaboração com Vítor 
Bastos.
Faz ainda parte do Centro de Estudos de 
Arquitectura e Urbanismo (CEAU.FAUP) 
nos grupos de investigação “Arquitectu-
ra: Teoria, Projecto, História” e “Atlas da 
Casa”.

Quem foi o professor de projeto no seu 1º 
ano? E de desenho? 
As duas unidades curriculares interliga-
vam-se? Qual era a relação entre elas?
Eu tive um início num ano muito especial, o 
meu primeiro ano foi ainda nas Belas Artes, 
antes de ser Faculdade de Arquitectura, por-
tanto ainda na Escola Superior de Belas Artes. 
Foi um ano com muita agitação, dado que era 
o ano a seguir ao 25 de Abril, com muitas reu-
niões, o início do ano a começar tarde - diga-
mos que as prioridades eram outras. 
O meu professor do primeiro ano foi o Profes-
sor Sérgio Fernandez, no Projeto, e no Dese-
nho já era o Professor José Grade. No proje-
to, não sei se havia um programa muito claro, 
não era propriamente o cubo [como hoje] mas 
era fazer um espaço interior com uma forma 
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de um sólido geométrico. Até que ponto é que 
o desenho acompanhava propriamente o Pro-
jeto? Isso já não me recordo muito bem, lem-
bro-me de fazermos alguns desenhos, termos 
algumas aulas de Desenho, mas tudo muito 
menos sistemático do que passado dois anos, 
por exemplo, em que tudo começou a ser 
muito mais sistematizado. De facto o terceiro 
ano já foi um ano muito mais sistemático, e o 
segundo talvez em mais algumas coisas, mas 
no primeiro tanto íamos para as aulas, como 
íamos fazer cartazes para as manifestações 
do SAAL. Isso fazia parte também da ques-
tão do desenho, portanto tudo se integrava 
nas aulas. No que diz respeito a uma forma 
sistemática de interligação, comecei a sentir 
a necessidade do desenho mais no terceiro 
ano. No segundo ano tive aulas com o Pro-
fessor Carneiro de desenho, que eram mais 
sensoriais, mais o desenhar pelos sentidos, 
desenhávamos muito cá fora no jardim das 
Belas-Artes, no entanto, integrar isso como 
necessidade no projeto, acho que comecei a 
sentir mais tarde, no terceiro ano. E nesse sen-
tido comecei a sentir um bocadinho falta de 
bases, tanto que comecei a fazer uns cursos 
de desenho extra, nas Belas-Artes. Entretanto 
o Professor Sá Nogueira abriu um curso ao fi-
nal da tarde e eu frequentei esse curso. Mais 
tarde quando começou a haver, já com os pro-
fessores de desenho - com o Professor José 
Grade e a Professora Luísa Brandão - o curso 
de “Desenhar desenhando” e eu fui fazê-lo, e 
acabei por achar que gostava de desenhar. 
Portanto, eu sempre que havia esses cursos 

livres eu fazia, já não tanto pela necessidade 
de interligação com o projeto, mas gostava 
daquele tempo parada a pensar só no dese-
nho - nem era que depois desenhasse muito 
fora, mas gostava daqueles momentos. Mas o 
que foi mais sistemático foi esse com o Profes-
sor Sá Nogueira que me ajudou muito nessa 
relação com o Projeto. Ele tinha uma forma 
- depois o Professor José Grade acho que 
também fazia isso - de nos fazer, por exemplo, 
olhar para as coisas e desenhar de memória; 
olhar para as coisas e desenhá-las invertidas 
como se estivéssemos a ver num espelho; ver-
mos durante um tempo uma coisa e depois 
tínhamos de a desenhar de formas diferentes, 
como se as tivéssemos a construir com arame 
ou como se estivéssemos a construí-las por 
barro, exercícios desse tipo. E isso ajudou-me 
muito também nessa forma de usar o desenho 
para o projeto. Eu não me preocupo muito em 
desenhar desenhos bonitos para o projeto, o 
que me interessa é perceber se estou a con-
trolar ou a ter consciência dos aspetos que ele 
implica.
Relativamente ao uso do desenho, qual a 
importância dada ao desenho à mão le-
vantada em Projeto 3?
É evidente que há aqui uma transição e uma 
mudança de instrumento e de ferramenta. Eu 
também fui professora de Projeto 1 durante al-
guns anos, quando entrei como docente para 
a faculdade - entrei ainda para Iniciação ao 
Projeto que depois passou a ser Projeto 1 - 
é evidente que nessa fase da aprendizagem 
tudo se faz com o desenho à mão levantada 
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- quer dizer não é tudo, também passamos 
para a representação, como é que aquilo que 
se está a ver à mão levantada, como é que 
se passa a comunicar e a saber representar 
de uma forma completa - portanto, todo o 
processo dá muito ênfase a esses aspetos. 
No Projeto 3, já não se está tão focado na 
maneira como o estudante está a criar uma 
forma de pensar e a representar o pensamen-
to, parte-se do princípio que ele já adquiriu 
essas capacidades e, portanto, a partir daqui 
não estamos tão focados em que o estu-
dante demonstre essa capacidade. Estamos 
mais focados em que o resultado no fundo 
seja resultado, quer dessa capacidade, quer 
também da capacidade de a representar, no 
detalhe muito mais avançado, na questão das 
escalas, no desenho rigoroso, da capacidade 
de mostrar um projeto, comunicar um projeto 
que foi pensado. Agora é evidente que quan-
do noto que um estudante está, por exemplo, 
só a dar importância, ou só está a utilizar no 
seu processo, uma forma de desenho que é 
uma representação bidimensional, focando-
-se nela, muitas vezes na representação hori-
zontal, eu tento sempre - e penso que de uma 
forma geral todos os professores em Projeto 
3 - que ele tenha consciência de que a repre-
sentação bidimensional não é pensar arqui-
tetura, não chega, é preciso ter consciência 
dos outros planos e da tridimensionalidade do 
espaço, do território e dos objetos no espaço. 
E nesse sentido, a importância está lá, só que 
não é posto o ênfase em desenvolver como 
instrumento único de representação, ou prin-

cipal de representação. Parte-se do princípio 
que esse está adquirido e que agora estamos 
adquirir uma ferramenta nova e é necessário 
perceber como é que se trabalha com todas 
essas ferramentas, as que já tínhamos apren-
dido e integrando uma nova.
Sente que os alunos que usam o desenho 
como uma ferramenta para pensar arqui-
tetura desenham de forma diferente de 
quem o uso como um fim em si? Sente 
que com a entrada no terceiro ano que os 
alunos já vêm com essa bagagem, do 1º 
e do 2º ano?
Diria que genericamente sim, mas também 
se constata que se calhar para quem isso 
não está completamente absorvido a certa 
altura o descobrir  de uma ferramenta mais 
distanciada e mais objetiva, os faz deslocar 
um bocadinho para esse lado de representa-
ção mais distante, menos envolvida. Mas isso 
sente-se nos resultados, quando de facto a 
representação bidimensional do novo instru-
mento - eu digo bidimensional apesar dos 
programas serem tridimensionais - nessa 
passagem dificilmente o aluno domina logo o 
programa 3D, e mesmo quando usa o pro-
grama tridimensional, usa-o um bocadinho 
mais como refúgio, ou seja, como forma de 
substituir a sua representação ou a sua pro-
cura e digamos - não sei se é a palavra corre-
ta - aceita o que o 3D lhe dá sem questionar o 
resultado. Nesse sentido, nota-se a diferença 
em quem usa o desenho para procurar a sua 
proposta e de quem desenha e desse dese-
nho lhe é dado um 3D como resultado que 
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não questiona, que aceita como forma possí-
vel, sem depois o inquirir, sem o questionar, se 
está bem, se aquilo era uma intenção ou se é 
só um resultado.
No acompanhamento individual, quando 
os alunos lhe apresentam os seus dese-
nhos, a Professora desenha sobre eles? 
Com que intuito?
Eu diria que sim, que tento usar em dois senti-
dos: um é exatamente quando me parece que 
o estudante está preso numa representação, 
numa única representação bidimensional, seja 
ela horizontal ou vertical, ou até com as duas, 
mas que está apenas a olhar para a represen-
tação que faz sem estar propriamente cons-
ciente do espaço total. Portanto, há vezes que 
uso o desenho para lhe mostrar uma coisa que 
está em planta, ou em corte, como é que é vis-
ta na sua totalidade, tridimensionalmente, ou 
seja, criando um ponto de vista, para o con-
frontar se aquele é o resultado que tinha pen-
sado e mostrando-lhe que pelo desenho ele 
consegue ver mais do que o que está apenas 
na representação bidimensional, esse é um 
dos aspetos. O outro é também pelo desenho 
fazer realçar relações entre espaços, especial-
mente no nosso programa, quer no espaço in-
terno doméstico, quer nas relações exteriores, 
nem sempre há uma consciência do posicio-
namento. Por exemplo, falo do relacionamento 
de cheios e vazios, o que é que isso implica 
nos percursos, e portanto, eu também uso o 
desenho para realçar essas relações, muitas 
vezes relações tipológicas, outras vezes rela-
ções geométricas, espaciais, seja o que for. O 

objetivo final no fundo é que ele também use o 
desenho como procura, como forma de cons-
ciencializar o que está a desenhar e procurar 
alternativas para eventualmente ir fazendo a 
própria proposta evoluir, ganhando vida pró-
pria. Usar o desenho faz com que as próprias 
propostas estimulem a capacidade de criar al-
ternativas e encontrar respostas. 
Considera benéfica a ausência do uso de 
computadores nos dois primeiros anos do 
curso, havendo uma transição só no ter-
ceiro ano? Porquê?
Sim, isso para mim é uma convicção. Eu sei 
que se calhar estas coisas mudam e cada vez 
mais há uma tendência para se começar mais 
cedo, mas tenho alguma convicção nesse as-
peto porque acho que acaba por consolidar 
uma forma de pensar a arquitetura, o espaço, 
a forma de encontrar soluções e ao mesmo 
tempo até consciencializar dimensões, ta-
manhos, proporções - tudo isso vem muito 
dos movimentos que nós fazemos. Quando 
estamos a desenhar um metro à mão, numa 
escala, e quando desenhamos dez metros à 
mão, noutra escala, é muito diferente de fa-
zê-lo diretamente no computador. Essa noção 
de escala e proporção é uma coisa muito abs-
trata, desenhar no computador um metro ou 
dez metros tudo depende do zoom. Portan-
to, a certa altura, essa relação com o próprio 
corpo, com o que vai dos olhos até à mão, 
da mão até ao pensamento, essa forma mui-
to mais corporal, sensível, tátil, é fundamental 
para um certo desenvolvimento de uma sen-
sibilidade, de uma relação com o próprio de-



231

senho, mas também com o próprio espaço, 
uma aprendizagem mais dos sentidos, em 
a digital é demasiado abstrata. Mas acredi-
to que possam haver outras aprendizagens. 
Por exemplo, para mim isso também é verda-
de com as leituras, eu fixo melhor o que leio 
em papel e que sei que está no livro tal, na 
página que tem uma pintinha preta do que 
quando leio PDFs, por muito que os sublinhe 
e os guarde. Mas isto é uma questão que os 
próprios psicólogos têm enfatizado, quando a 
aprendizagem é feita com os vários sentidos 
é mais consciencializada do que quando é fei-
ta só com um sentido. Se nós usamos só os 
olhos não é a mesma coisa quando usamos 
os olhos, os dedos e a mão, logo, quantos 
mais sentidos estão envolvidos, mais cons-
ciente se torna e também mais entra na me-
mória e na consciência. Portanto, até ver sim, 
tenho essa convicção de que é bom primeiro 
ter-se essa aprendizagem, estar sedimentada 
e depois passamos para uma aprendizagem 
mais abstrata - ao mesmo tempo ela é mais 
objetiva, mas é virtual, mais distante.
A entrada no domínio digital dá-se no ter-
ceiro ano, como é feita a transição do de-
senho à mão levantada, rigoroso ou não, 
para o desenho a computador?
É evidente que o computador é mais um ins-
trumento e como mais um instrumento tam-
bém é preciso uma certa adaptação até o sa-
ber dominar. E como todos os instrumentos, 
há estudantes que têm uma apetência e que 
mais rapidamente o dominam e há outros que 
são mais lentos nessa aproximação ao instru-

mento. Neste sentido, há quem rapidamente 
não só domine as operações, como também 
a expressão - o saber entre o que quer repre-
sentar e que operação há de efetuar no algo-
ritmo para ela sair certa, que tipo de coman-
dos mas também que tipo de opções entre 
os comandos para aquelas linhas ou aquele 
efeito sair de uma forma ou de outra - e há 
outros alunos que não, que demoram mais 
tempo no domínio deste novo instrumento. 
Nesse sentido, é preciso dar algum tempo 
para que o domínio dessa nova ferramenta se 
vá fazendo. Na realidade o primeiro trabalho 
presta-se a isso porque, por um lado é fácil 
desenhar à mão, mas por outro lado também 
tem algumas vantagens em se começar a de-
senhar já com um elemento mais rigoroso e 
mais fácil de fazer repetições e operações sis-
temáticas. [No programa de Projeto 3], como 
temos pisos tipo que se repetem e uma no-
ção de módulo, repetição e sistemática, é o 
exercício que permite  - como ainda não se 
está a trabalhar com uma planta cartográfica, 
com dificuldades de desenhos de oblíquas, 
de curvas, de linhas de corte mais espessas e 
menos espessas - que haja ao mesmo tempo 
uma interface de treino, equacionado o domí-
nio desse instrumento e ao mesmo tempo a 
sua integração na memória que vinha da re-
presentação à mão, da representação por li-
nha. Claro que aqui há dois aspetos: há quem 
ainda continue a usar o desenho por linha e 
há quem passa para o desenho parametriza-
do. Isto também obriga a operações mentais 
diferentes, não é a mesma coisa desenhar 
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logo por elementos ou desenhar por linhas. 
Também aí há resultados diferentes, confor-
me os problemas que estão a usar, conforme 
a rapidez com que se adaptam ou não, mas 
na realidade noto que cada vez mais os estu-
dantes são mais rápidos nessa aprendizagem. 
Quando se começou a introduzir o computa-
dor, muitas vezes era no final do ano que fi-
nalmente desenhavam tudo digitalmente e, 
mesmo assim, quando tinham de fazer a en-
trega toda a computador muitos atrasavam-se 
imenso porque programavam aquilo de uma 
forma que depois não conseguiam controlar 
os desenhos todos. Eu acho que um dos pri-
meiro anos que se começou a desenhar tudo 
a computador foi o ano em que a Professo-
ra Filipa Guerreiro foi minha aluna, há muitos 
anos já, e atualmente são muito mais rápidos 
a passar de um meio para o outro. De facto 
quando se chega ao Natal, mais coisa menos 
coisa, há já um à vontade, - embora quando 
entra o terreno, o contexto, a cartografia, as 
legendas, haja outra vez uma adaptação que 
rapidamente é ultrapassada.
Na sua perspetiva, a ausência desta me-
todologia introduzida no 1º ano, ou seja, 
a ausência do ensino de projeto sem esta 
forte relação com o desenho, - como 
acontece na maior parte das escolas de 
Arquitetura - cria um défice na formação 
do futuro arquiteto? De que forma?
Não sei se cria um défice, porque há muitas 
formas de abordarmos o projetar do espaço 
e muitos instrumentos. De facto o desenho 
bidimensional rigoroso muito bem usado, fa-

zendo claramente a inter-relação entre cortes, 
plantas e os alçados, está presente em ótimos 
arquitetos. Nem toda a gente tem bons esqui-
ços ou eventualmente até se tem, mas que 
alguns arquitetos o façam sempre mais pelo 
desenho rigoroso, agora que ele tem de muito 
bem usado por cruzamento sim. No entanto, 
acho que não é por aí que se é melhor ou pior 
arquiteto, uma escola pode ter bons arquitetos 
ou bons estudantes por usarem o desenho ou 
não. Uma das coisas que carateriza a nossa 
escola é usar o desenho, agora pode haver 
outros métodos de ensino e desenvolvimento 
do pensamento arquitetónico que usem, por 
exemplo, os modelos e as maquetes. Muitas 
vezes nós fazemos muitos modelos e maque-
tes mas às vezes nota-se que há uma certa 
dificuldade em usá-los, ou seja, a maquete 
faz-se mas é um bocado como eu disse ante-
riormente do desenho tridimensional no com-
putador: depois da maquete feita achamos 
que está bem e não questionamos se podia 
ser de outra maneira, é mais um resultado 
rígido, quando a maquete também pode ser 
uma forma de pensamento. Na minha opinião, 
à partida o importante é que de facto haja ins-
trumentos que façam o pensamento evoluir, a 
ideia evoluir, e portanto, quer ela se faça por 
um tipo de desenho, ou por recurso a modelos 
-  por modelos plásticos no sentido do mo-
delo maquete ou virtuais no sentido do dese-
nho computadorizado - são tudo hipóteses, o 
que interessa é conseguir realmente visualizar. 
É tudo uma questão de saber pensar com o 
instrumento que se tem. E no fundo, mesmo 
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usando o desenho, o desenho virtual ou as 
maquetes, no fim pretende-se que cada alu-
no, cada futuro arquiteto, se venha a identifi-
car com o seu método, a sua forma de tra-
balhar melhor. Usando as três ou mais uma 
delas do que outras, depende de cada um.
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MÁRIO MESQUITA
Professor da UC Projeto 5

 Nascido no Porto em 1971, Má-
rio João Freitas Mesquita licenciou-se em 
1995 pela Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, adquiriu o grau de 
mestre em Planeamento Urbano e Projec-
to do Ambiente Urbano, em 1998, pelas 
Faculdade de Arquitectura e Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, con-
cluindo os seus estudos com o Doutora-
mento em 2015, também ele apresentado 
à FAUP.
 O seu percurso no ensino inicia-se 
em 1999, como Professor Auxiliar na UC 
Projeto 2, na FAUP, até 2007, ano em que 
passa a lecionar a UC Projeto 1, até 2019. 
Atualmente é Professor Auxiliar na UC Pro-
jeto 5, assim como regente da UC Porto: 
Territórios e Redes de Invisibilidade e co-
-regente da UC Arquitetura: Processos de 
Transformação no Ensino Aprendizagem.
 Para além disso, fazem parte do 
seu currículo profissional obras de arqui-
tetura, design e fotografia - expondo com 
frequência em grandes instituições como o 
Centro Português de Fotografia, o Museu 
do Carro Eléctrico, entre outras - assim 
como colaborações na área da investiga-
ção.

Quem foi o seu professor de projeto no 
1º ano? E de desenho? As duas unidades 
curriculares interligavam-se?
Eu fiz o primeiro ano no ano lectivo de 89/90, 
o meu professor de projeto era o Arquiteto 
Henrique de Carvalho e o meu professor de 
desenho era o Pintor Joaquim Vieira. As duas 
unidades curriculares interligavam-se.
De que forma era feita essa relação entre 
as duas?
Era feita principalmente no âmbito daquilo 
que nós costumamos chamar de elementos 
processuais. Havia uma comunicação muito 
direta entre desenho e projeto, não era pro-
priamente para te conduzir no trabalho que 
estivesses a fazer em projeto, já que  normal-
mente eram duas situações diferentes, em 
projeto estavas sobretudo a desenhar o ima-
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ginário e em desenho estavas a desenhar o 
real, ainda hoje é assim no primeiro ano, é uma 
permanência. Mas, de certa maneira, o dese-
nho do real ajudava-te a teres uma certa auto-
nomia para fazeres exatamente esse processo 
do desenho do imaginário, que caracteriza o 
desenho de projeto. Nesse sentido, havia uma 
ligação que não era física, não havia uma so-
breposição das duas disciplinas, mas havia a 
noção, sobretudo para quem estudava, que 
havia uma comunicação entre as duas disci-
plinas e que parecia óbvia a ligação entre as 
duas - uma coisa que se aprofundava bastan-
te mais no segundo ano em que claramente o 
objecto de trabalho de desenho era o projeto 
que se desenvolvia em projeto.
Um bocadinho como acontece nos dias 
de hoje…
Sim, mas era mais, agora perdeu-se um bo-
cado essa relação. O objecto de desenho e 
os objetivos eram completamente traçados 
tendo por base o exercício, o sítio, o espaço, 
o programa de projeto, na altura projeto de 
segundo ano. O meu professor de desenho, 
nesse ano, era o Professor Alberto Carneiro 
e o professor de projeto era o Professor Luís 
Soares Carneiro.
Considera que os professores da unidade 
curricular de Desenho devam ter forma-
ção em Belas Artes?
Eu posso dizer que o primeiro concurso que 
concorri para entrar na faculdade para dar au-
las foi exatamente para professor de desenho 
e na altura a minha candidatura foi recusada 
exatamente por ser arquiteto. Logo a seguir, 

passados dois meses, entrei para professor de 
projeto porque tinha concorrido para os dois, 
mas achei muito estranho porque é que um 
arquiteto era recusado numa equipa lectiva de 
desenho. Pessoalmente não acho essencial 
que os professores de desenho sejam pinto-
res, escultores ou designers. Acho que cabe 
perfeitamente um arquiteto a dar desenho, 
aliás, já tivemos exemplos disso nos últimos 
vinte ou trinta anos, nomeadamente a profes-
sora Luísa Brandão, que era um caso relativa-
mente particular porque era simultaneamente 
arquitecta e pintora, portanto acumulava as 
duas áreas - ainda assim, houve pelo menos 
um ou dois casos de arquitetos a dar desenho. 
Acho que faz falta que os arquitetos deem de-
senho não só para o seu percurso académico 
e para a noção que cada um deles vai tendo 
das dinâmicas internas de cada ano do curso 
e da relação entre as várias disciplinas - no-
meadamente essas duas, desenho e projeto - 
mas também porque faz falta a visão do arqui-
teto naquilo que é a lecionação da disciplina 
de desenho.
Nesse caso, no 1º ano, é importante haver 
uma relação de continuidade entre Proje-
to 1 e Desenho 1, em termos programáti-
cos, atualmente?
Atualmente? Há 25 anos existia, atualmen-
te não existe, o que é pena. Especialmente 
na última fase de desenho em que o objec-
to desenho podia ser perfeitamente o terreno 
da habitação que é proposto em projeto, ou 
seja, podia ser uma e a mesma coisa. O úl-
timo trabalho que os estudantes fazem para 
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desenho é um percurso pela cidade, e esse 
percurso pela cidade podia informar perfei-
tamente em termos de contexto o objecto 
de trabalho em projeto e as duas disciplinas 
complementarem-se. Acho que é muito inte-
ressante que haja um percurso convergente 
em que as duas disciplinas partam de objetos 
separados e que a meio do ano convirjam, até 
para os estudantes perceberem que há uma 
ligação, que é uma coisa que na maior parte 
dos casos não entendem. Acham que estão 
a responder a duas coisas diferentes e que o 
desenho sendo um instrumento, sendo uma 
ferramenta, pode ser encarado de duas for-
mas completamente distintas, dando respos-
tas a duas gavetas intelectuais completamen-
te diferentes: uma que se chama Desenho 1 
e outra que se chama Projeto 1, sendo que o 
desenho é o cimento que une as duas.
Tendo como objetivo o uso do desenho 
como uma ferramenta no pensamento 
projetual, que tipo de desenho se deve 
ensinar a estes alunos, futuros arquite-
tos? Ou seja, deve existir uma especifici-
dade no tipo de desenho que se ensina?
O que eu acho é que são duas coisas diferen-
tes mas complementares. Temos de recuar 
um bocado na história e pensar que antes 
da Faculdade de Arquitetura se autonomizar 
havia uma partilha entre os vários artistas na 
escola de Belas Artes e arquitetura partilhava 
o espaço com outras artes - havia uma parti-
lha inclusivamente de aulas comuns entre as 
várias personagens que frequentavam a es-
cola de Belas Artes. Mas isso era o panorama 

há quarenta ou cinquenta  anos. Se deve ha-
ver um desenho especifico para arquitetura, 
é preciso pensar de duas formas: uma delas 
é pensar academicamente e a outra é pensar 
profissionalmente. Tu estás a falar na forma-
ção de arquitetos. Aquilo que a escola faz não 
é formar arquitetos, é dotar um conjunto de 
estudantes de ferramentas para que um dia 
possam exercer a profissão de arquiteto - são 
duas coisas absolutamente diferentes. Nesse 
sentido, há um tipo de desenho que é espe-
cifico relativo à área disciplinar, sobretudo no 
sentido em que é um desenho que começa 
por ser uma observação empírica do real e 
que muito rapidamente se transforma nes-
se tal desenho do imaginário, ou seja, teres 
a capacidade de desenhar o que vês e, em 
segundo lugar, transmitires aos outros aquilo 
que eles não estão a ver, desenhares com o 
pensamento. O desenho acaba por ser uma 
linguagem, uma expressão daquilo que tens 
na cabeça e que pretendes transmitir aos ou-
tros e também dialogar contigo. Nesse caso 
o desenho, em termos processuais, acaba 
por ter esta dupla função que é, por um lado, 
arquitetonicamente, servir para que penses 
através do desenho o que estás a projetar e 
que tenhas a capacidade de, através do de-
senho, comunicares as tuas ideias. Portanto, 
há aqui três fases: uma que é a ideia, outra 
que é a materialização dessa mesma ideia 
num processo de pensamento que é um 
processo desenhado, e a última fase que é a 
comunicação dessa mesma ideia através do 
desenho. Isso é o processo típico de qualquer 
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arte - encontra-se isso na escultura sobretudo 
e naquilo que são as áreas artísticas mais físi-
cas, mais materiais. A diferença está em que 
aquilo que crias em projeto não é o desenho 
em si, o desenho não é o objecto que crias. O 
que crias é um objecto novo e usas o dese-
nho para chegar a esse objecto. O desenho 
aí é um meio e não um fim. Podes expor um 
desenho de arquitetura mas a finalidade des-
se desenho não é a exposição do desenho é 
a materialização num objecto ou num espaço 
arquitetónico.
De que forma é que se ensina a pensar 
arquitetura através do desenho? Exata-
mente o que falou, de não usar o desenho 
para um fim em si mesmo.
Eu acho que isso depende muito de grupo 
para grupo, e é muito circunstancial relativa-
mente aos anos que tens pela frente, o tipo de 
pessoas por quem passas e inclusivamente a 
formação que têm. Uma das particularidades 
do primeiro ano é que, na maior parte dos ca-
sos, embora possas lidar com estudantes que 
já tenham tido contato com desenho, nomea-
damente na frequência de áreas artísticas nas 
escolas secundárias, lidas também com muita 
gente que nunca lidou com o desenho, que 
é primeira vez que está a desenhar. Portan-
to, nesse sentido o ensino do projeto, tendo 
por base o desenho como linguagem e como 
meio, tem de ter a capacidade de chegar a 
esses dois pontos: a quem já usa o desenho 
como linguagem e a quem nunca usou o de-
senho como linguagem. Isso é um processo 
que basicamente corresponde à primeira fase 

do trabalho em projeto, uma espécie de fase 
que de certa forma acaba por tornar esse es-
paço de aprendizagem num espaço comum 
entre esses dois personagens que vêm tipifi-
cados de forma diferente numa formação an-
terior. Nesse sentido, o desenho no primeiro 
ano, na disciplina de projeto, acaba por ser um 
ato propedêutico relativamente a uma forma-
ção que depois ao longo dos cinco anos do 
curso se vai formalizando em algo mais con-
creto. Portanto isto é, digamos assim, a base 
desse ensino, que eu diria não ser o ensino do 
desenho, mas o ensino de como é que atra-
vés do desenho se consegue materializar uma 
ideia num projeto.
Sabemos que em Projeto 1 o “processo” é 
uma peça fundamental no método de tra-
balho do aluno.
O processo é o método. O processo é exata-
mente igual a metodologia, é uma forma dife-
rente de chamar metodologia. O processo não 
é um objecto material, é um meio de chegar a 
qualquer coisa. Isso é um dos erros de lingua-
gem de muitos estudantes do primeiro ano, é 
pensar que o processo em si é um objecto. 
Não, o processo é um meio de se chegar a 
algo.
O Professor sente que existe uma certa 
imposição para que os chamados dese-
nhos de processo sejam feitos em grande 
quantidade? Como é que essa obrigato-
riedade se torna benéfica a longo prazo, 
criando hábitos para o futuro?
De nenhuma maneira. Não acho rigorosamen-
te nada benéfica essa perspectiva. Encarar 
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o processo numa perspectiva quantitativa é 
não ter a mínima noção das qualidades des-
se mesmo processo. Uma análise de um de-
senho processual é exatamente uma análise 
qualitativa desse mesmo desenho, indepen-
dentemente da quantidade. Ou seja, não é 
a quantidade que está em causa. Claro que 
pela persistência, pela insistência e pelo gos-
to inclusivamente de desenhar, a qualidade 
transforma-se em quantidade. Agora, a quan-
tidade não é a razão de ser desse mesmo 
processo, nem é o objectivo quando se fala 
desse tal desenho processual, não é atingir 
uma determinada quantidade, mas sim atingir 
uma determinada qualidade independente-
mente da quantidade.
Mais relacionado com o trabalho de sala 
de aula, quando os alunos lhe apresen-
tam os seus desenhos, o Professor dese-
nha sobre eles?
Eu diria que quando os alunos me falam do 
seu projeto, eu uso os desenhos deles e a 
minha intervenção sobre os desenhos deles 
para poder comunicar com eles sobre o pro-
jeto.
Costuma pedir aos alunos para afixar os 
desenhos na parede para os comentar ou 
para que os alunos conheçam os traba-
lhos uns dos outros?
Eu acho que a parede é um meio fundamental 
de trabalho, para o próprio estudante, ou seja, 
desenhar inclusivamente na parede e ter o de-
senho como uma espécie de pano de fundo 
por trás do estirador onde está a trabalhar, e 
por outro lado, acho que é fundamental esse 

momento de partilha com os colegas de tur-
ma, com o ano em geral e a comunidade da 
própria faculdade. Acho que há uma necessi-
dade clara de dotar esses desenhos de deter-
minadas competências que são expositivas, 
até para se perceber, numa retrospectiva final, 
aquilo que foram as várias fases de evolu-
ção desse mesmo processo de aquisição de 
competências através do desenho.
O Professor já falou sobre a existência de 
alunos com uma formação prévia em cur-
sos artísticos e alunos que frequentaram 
cursos científicos onde não tiveram con-
tato com o desenho. Numa perspectiva 
geral, os conhecimentos que os alunos 
do primeiro ano trazem do secundário 
a nível do desenho são suficientes para 
iniciar a sua aprendizagem na faculdade?
Eu voltava a uma pergunta que fizeste ante-
riormente sobre a questão da especificidade 
do desenho em arquitetura, e posso dizer 
que, pela experiência desses anos a leccionar 
no primeiro ano que, na maior parte dos ca-
sos, salvo raras excepções, as pessoas que 
chegam à faculdade já com o contato com 
a área de desenho vêm com muitos vícios e 
muitos preconceitos relativamente a esse de-
senho. Não é de todo um espanto dizer que, 
eventualmente, alguns bons resultados são 
conseguidos mais facilmente por estudantes 
que nunca tiveram desenho na vida e que es-
tão com a mente completamente aberta para 
aprender algo que é completamente novo. 
Portanto, nesse sentido, penso que se devia 
fazer uma espécie de ponderação entre aquilo 
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que é a aprendizagem do desenho no meio 
das escolas secundárias e aprendizagem do 
desenho no primeiro ano da faculdade. Acho 
que não há propriamente uma transição e que 
a forma como o desenho é ensinado, princi-
palmente nos últimos três anos do ensino se-
cundário, não é de todo preparatória para o 
primeiro ano de arquitetura. Claro está que fa-
cilita em termos de linguagem, é quase como 
uma língua em que a pessoa tem algum domí-
nio sobre a matéria que está a concretizar, mas 
não é suficiente para que haja um resultado 
direto entre essa aprendizagem prévia e aquilo 
que são os resultados que a pessoa acaba por 
ter ao longo da formação no primeiro ano.
Incentiva os alunos a apropriarem-se de 
um caderno de viagem?
Não lhe chamo caderno de viagens, eu cha-
mar-lhe-ia uma espécie de diário. Tal e qual 
existe na escrita, a escrita diarística, que cor-
responde às pessoas que têm essa preocupa-
ção de ir deixando alguma marca escrita sobre 
o que estão a fazer e o que estão a pensar, o 
desenho também é fundamental nesse senti-
do, no aprofundamento dessa linguagem. Era 
um incentivo que eu dava aos estudantes, 
andarem sempre acompanhados com um pe-
queno bloco para registar as ideias, desenhan-
do-as, se fosse o caso.
Sente que os alunos que usam o desenho 
como uma ferramenta para pensar arqui-
tetura desenham de forma diferente de 
quem o usa como um fim em si?
Isso é entrar em matérias altamente subjecti-
vas, nomeadamente na questão do que é um 

bom desenho no processo de aprendizagem 
de arquitetura. Um bom desenho no processo 
de aprendizagem de arquitetura não é propria-
mente o desenho que podes encarar como 
um desenho de ilustração - embora o desenho 
de ilustração das ideias a determinadas alturas 
do processo de criação seja essencial porque 
significa uma espécie de fixação dessas mes-
mas ideias - mas o desenho só por si, como 
eu disse anteriormente, pode não ter valor, ou 
seja, podes estar perante um excelente dese-
nho em abstrato mas se ele não tiver relação 
rigorosamente nenhuma com aquilo que é o 
teu processo em termos de criação e com o 
teu projeto, o seu valor é muito reduzido. O 
contrário também acontece, podemos ter de-
senhos aparentemente mal feitos mas que de-
monstram exatamente essa capacidade que o 
estudante tem de insistir no uso dessa lingua-
gem para poder chegar a propostas minima-
mente credíveis em termos projetuais. 
Na sua perspetiva, a ausência desta me-
todologia, ou seja do ensino de projeto 
através do desenho, como existe em mui-
tas outras faculdades, cria um défice na 
formação do futuro arquiteto?
Isso quanto a mim é partir de um pressupos-
to errado. É partir do pressuposto que a fa-
culdade insiste no desenho como matéria de 
formação e eu não tenho tanta certeza disso. 
Eu acho que o desenho como formação é 
fundamental no primeiro ano, naquele que é 
o plano de estudos atual, perde força no se-
gundo ano, na maior parte dos casos o alu-
no chega ao terceiro ano e tem uma espécie 
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de reação de recusa desse mesmo desenho, 
muito dificilmente o usa no quarto ano e quan-
do chega ao quinto ano praticamente perdeu 
as competências. Isto é algo que dá que pen-
sar porque eu não sei se há esse tal culto do 
desenho naquilo que é o curso na sua inte-
gralidade ou se só existe no primeiro ano e 
meio da formação. Claro que se considerares 
esse primeiro ano e meio, há uma diferença 
clara em relação a outros cursos congéne-
res, no entanto, não acho muito correta essa 
ideia que através do computador, ou melhor 
daquilo que é o desenho produzido através 
de meios eletrónicos, se possa perder essas 
qualidades. A questão que se põe é, a outro 
nível, como é que se podem transferir qualida-
des que são qualidades analógicas de apren-
dizagem desse mesmo desenho, ou seja, o 
desenho à mão, para ambientes virtuais e aí 
é que está a grande transformação. Nesse 
sentido, acho claramente que a progressão 
em termos de aprendizagem do desenho 
devia ser constante, dando lugar a unidades 
curriculares desde o primeiro ao quinto ano, 
que ajudassem  os estudantes a saber pen-
sar através do desenho quando se encaram 
pela primeira vez com os meios informáticos, 
que usam também o desenho como ferra-
menta embora não o desenho à mão levan-
tada. Eu diria que, no primeiro ano há uma 
necessidade muito grande do estudante ter 
uma perspectiva do real, muito ilustrativa, em 
desenho que coaduna com uma experiência  
com o desenho do imaginário que desenvolve 
competências em Projeto 1; que num segun-

do ano há sobretudo uma coincidência em 
torno do desenho do imaginário da criação 
projetual, que no terceiro ano se perdeu, por-
que não há uma disciplina do desenho - ou 
melhor há,  Figura Humana, mas é optativa, 
portanto o desenho passa a ser uma opção 
do estudante; no quarto ano o desenho de-
saparece e no quinto ano deixou de existir. O 
que eu defendo é que, no terceiro ano devia 
haver um desenho que claramente pudesse 
fazer a transição entre esses dois mundos, o 
mundo analógico e o mundo digital, que num 
quarto ano pudesse haver um desenho que 
acompanhasse o projeto ao nível de um dese-
nho quase de execução e que se interligasse 
mais a um desenho de obra, e que no quinto 
ano houvesse um desenho de cidade e ter-
ritório que normalmente não existe nos anos 
anteriores, com uma excepção, que é even-
tualmente numa fase inicial de projeto do se-
gundo ano, em que o estudante se confronta 
pela primeira vez com uma área territorial que 
é mais alargada do que o lote que desenvolve 
no primeiro ano.
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VÍTOR SILVA
Regente da UC Desenho 2

 
 V´itor Manuel Oliveira da Silva, pin-
tor, licenciado pela Escola Superior de Belas 
Artes do Porto, em 1983. Em 2000, apre-
senta o seu Doutoramento em Desenho e 
realiza, de 2004 a 2008, um pós-doutora-
mento.
 A sua atividade de docência na Fa-
culdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto inicia-se em 1987, mantendo-se até à 
data presente, onde é regente da UC Dese-
nho 2, assim como da UC Figura Humana e 
Representação do Espaço. 
 É autor de várias publicações entre 
as quais ´Ética e Política do Desenho: Teoria 
e Prática do Desenho na Arte do Século XVII, 
em 2004, Aby Warburg 1866-1929, uma 
cartografia da história da arte e da cultura, 
em 2010, e Henrique Pousão. Infância, Ex-
periência e História do Desenho, em 2011. 
Para além disso, é co-editor da revista Psiax 
e é membro do projecto editorial KKYM, Ima-
go/Ymago, membro do Núcleo de Desenho 
do Instituto de Investigação em Artes, Design 
e Sociedade, e desde 2000 que expõe re-
gularmente na Galeria Extéril no Porto.

Considera que os professores da unidade 
curricular de Desenho 1 devam ter forma-
ção em Belas Artes?
Sim. Sem dúvida. A distinção “disciplinar” é 
o forte argumento da relação entre os sabe-
res. A “distanciação” é pedagógica e crítica 
porque se move no território comum da cria-
tividade e da expressão artística. Não o mes-
mo nem a mesma coisa, mas a alteridade. O 
desenho é uma matriz comum mas também 
um espaço de diferenciação. Na pedagogia, 
o distanciamento dos docentes às questões 
mais específicas do ensino da arquitectura 
não significa uma liminar separação mas sim 
uma forte proximidade às questões de ordem 
instrumental, metodológica e projectual. O 
desenho no ensino de arquitectura coloca-
-nos problemas e permite-nos separá-los dos 
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“nossos” problemas (pintura, escultura, de-
sign, etc.). Para além disso, o projecto não é 
uma prorrogativa da arquitectura.
Tendo como objetivo o uso do desenho 
como uma ferramenta no pensamento 
projetual, que tipo desenho se deve ensi-
nar a estes alunos, futuros arquitetos?
Não há tipos de desenho. Há uma relação do 
real que se auto-constitui no desenho, dese-
nho a desenho. Os desenhos formam o dese-
nhador e a sua potência em desenhar ou não 
desenhar. Os desenhos são pensamento, a 
sua existência plural é pensamento, não é uma 
ferramenta imediatamente disponível para 
pensar, algo pré- fabricado com o qual se pos-
sa operar seguindo o manual de instruções. A 
“ferramenta”, a existir, inventa-se e deseja-se a 
cada passo, diante de cada problema, sempre 
que o desenho relacionar o real, a realidade 
que implica as múltiplas e heterogéneas ques-
tões da concepção arquitectural.
O desenho e o “pensamento projectual” são a 
mesma coisa, ou não são.
Na sua opinião, no 1º ano, é importante 
haver uma relação de continuidade entre 
Projeto 1 e Desenho 1, em termos progra-
máticos?
A pedagogia é um trabalho colectivo que su-
põe a relação de muitos e de muitas e distintas 
matérias, práticas e saberes. No seio da Uni-
versidade, as clássicas distinções disciplinares 
operam diferenças aparentemente artificiais. 
Todavia as distinções são epistemológicamen-
te fundamentais para também saber relacio-
nar. A discontinuidade é importante para se 

saber relacionar. Programáticamente: quem 
relaciona o quê? E que continuidade?!
É importante que os âmbitos pedagógicos de 
Desenho e Projecto saibam dar continuidade 
e também divergir. A questão das convergên-
cias ou das continuidades não pode ignorar a 
potencia do “divergente” e da discontinuidade.
Os conhecimentos que os alunos do pri-
meiro ano trazem do secundário a nível 
do desenho são suficientes para iniciar a 
sua aprendizagem na faculdade?
Os conhecimentos são sempre em proces-
so, podem ser equívocos e diversos quanto 
à sua “quantidade” ou proveniência. Podem 
ser dados adquiridos, hábitos, práticas mais 
ou menos satisfatórias, etc. Desenhar não é 
um saber de conhecimentos adquiridos, mas 
um “saber” ou não-saber sensorial e emotivo, 
onde o desejo é atraído
por sinais, formas, figuras, representações de 
variada qualidade. Os estudantes trazem ou 
não “esse” desejo e a abertura, a disponibili-
dade, do seu não-saber.
Que tipo de desenhos sente que os alunos 
têm mais facilidade/interesse em fazer?
Presume-se na linguagem comum do dese-
nho a existência de “tipos” como categorias 
naturais previamente conhecidas, etc. Sim, 
há modos de desenho: esquissos, esboços, 
desenhos detalhados, ilustrações, etc. São 
“resultados” expressivos que correspondem 
a dinâmicas e a necessidades muito distintas 
(que surgem associadas no âmbito projectual). 
Por dinâmica entende-se o ritmo, a urgência 
ou a atenção que cada experiência gráfica re-
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laciona e põe em movimento.
Os estudantes respondem a estímulos e a 
enunciados diversificados. O desejo e a dis-
ponibilidade genuína dos estudantes convi-
dam a experimentar. Para os que experimen-
tam o caminho fica em aberto. Sabemos, que 
os desenhos feitos em Projecto são de um 
“tipo” de efeito, os desenhos de Desenho são 
de outro “feitio”. Parece dominar o esquisso. 
Todavia, há estudantes que preferem outros 
modos de desenhar.
Pensa que saber desenhar deve antece-
der saber pensar arquitetura?
Não, apesar dos “antecedentes”, e de tudo 
aquilo que poderá estar antes. Há quem pen-
se a arquitectura e não desenhe. Há quem 
pense a arquitectura e não é arquiteto. Há 
desenhadores para quem a arquitectura pou-
co diz, há arquitetos para quem o desenho é 
fundamental. O mundo é variado e diversifi-
cado nas relações que constrói. O desenhar 
e o pensar a arquitectura podem andar des-
fasados e podem, como se sabe, muito bem 
encontrarem-se.
De que forma é que o ensino do desenho 
numa escola de Arquitetura difere do en-
sino numa escola de Belas Artes?
De muitas formas. A imaginação visual do 
espaço é a questão fundamental da pedago-
gia do desenho numa escola de Arquitectu-
ra. A representação e a escala são conceitos 
fundamentais, a relação entre sistemas de 
representação e, em especial, o “corte” são 
procedimentos chave de interpretação. Numa 
escola de Belas-Artes, estas questões tam-

bém poderão existir, mas a abertura dos pro-
blemas tem outras incidências e a divergência 
metodológica e crítica também.
O uso do desenho para pensar arquite-
tura deve ir para lá do seu carácter re-
presentativo. Como é que pensa que este 
pode ser usado também como ferramen-
ta exploratória?
Representar convida a interpretar códigos e 
sistemas específicos. Representar organiza 
as formas, a inteligibilidade das formas. (Ve-
ja-se o trabalho rigoroso de plantas, cortes, 
alçados, etc.) Representar torna presente o 
que não está em presença. A “figurabilidade” 
não precisa de coordenadas, é processo de 
formação. Há, haverá sempre, um conflito en-
tre o informe e a forma. Neste conflito a figura, 
ou o que se configura, e que parece disforme, 
é o que surge sem espaço como um avesso 
do espaço, como a figuração de um espaço 
possível.
“Exploratória” é o desejo de cada um, de cada 
desenhador. “Ferramenta” é uma “máquina 
desejante”. Representação e figurabilidade é 
a dupla articulação feita de acasos e de ne-
cessidade: (não especificamente por esta or-
dem) procurar ver, entrever, e dar a ver.
Quando os alunos lhe apresentam os 
seus desenhos, o Professor desenha so-
bre eles? Com que intuito?
Muito ponderado nesse particular. Raramente 
o faço. Prefiro desenhar “ao lado”, fazer um 
desenho. Explico com o (meu) acto de dese-
nhar.

Anexo G - Entrevista a Vítor Silva
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Costuma pedir aos alunos para afixar os 
desenhos na parede para os comentar 
ou para que os alunos conheçam os tra-
balhos uns dos outros? Que benefícios é 
que isso pode trazer?
Sim. A construção inteligível do que se faz em 
desenho deve ser sempre partilhada por to-
dos. O modelo comparativista é importante 
para compreender a diversidade e a varieda-
de das respostas. Trata-se de reconhecer os 
aspectos formais e expressivos que os dis-
tinguem e os qualificam. Os desenhos exis-
tem como testemunhos, imagens, exemplos, 
casos de estudo, que perfazem um capítulo 
do trabalho, da memória e da cultura visual 
de cada um: são repostas a enunciados co-
lectivos que transportam singularidades ex-
pressivas próprias, etc. Mostram-se também 
desenhos de estudantes realizados em outros 
anos lectivos. Os desenhos não são entidades 
fechadas em si mesmas, são figuras, repre-
sentações, sinais que pensam. Nos desenhos 
não há só informações, formas ou ordens, 
mais ou menos bem compostas, há também 
crises, lapsos, ambiguidades, contradições e 
emoções. Na pedagogia, o trabalho de cada 
um faz-se no colectivo da aula, na atmosfera 
comum que todos criam e partilham. Beneficia 
a todos, muito em especial, quando há inte-
resse, debate, crítica de todos.
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ANEXO H - INQUÉRITO ALUNOS 1º ANO

Nas seguintes perguntas responde com sim ou não, antes de justificares.

1. Costumavas desenhar antes de entrares na faculdade? Se sim, que tipo de desenhos? 

2. Sentes que os conhecimentos de desenho adquiridos no secundário são suficientes 
para a tua aprendizagem na faculdade? Porquê? 

3. Desenhas fora das aulas? Mesmo sem ser para projeto? Que tipo de desenhos fazes? 

4. De 1 a 10, sendo 1 muito pouco frequentemente e 10 muito frequentemente, com que 
frequência é que usas o desenho apenas como ferramenta de comunicação gráfica para 
apresentar/explicar o projeto?  

5. De 1 a 10, sendo 1 muito pouco frequentemente e 10 muito frequentemente, com que 
frequência é que usas o desenho como uma ferramenta de procura de uma solução para 
o projeto?  

6. Sentes um incentivo por parte dos professores para que o desenho seja uma ferramenta 
auxiliar no pensamento arquitetónico? De que forma? 

7. Achas que a UC Desenho 1, apesar de não estar diretamente ligada com a UC Projeto 
1, te ajuda nesta questão do desenho arquitetónico? Como? 

8. Na tua opinião, as duas unidades curriculares, Desenho 1 e Projeto 1, deveriam interli-
gar-se em termos de conteúdos? De que modo propunhas esta ligação?

Anexo H - Inquérito aos alunos do 1º  ano
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ANEXO I - INQUÉRITO ALUNOS 3/4º/5ºº ANO

Nas seguintes perguntas responde com sim ou não, antes de justificares.

1. Costumavas desenhar antes de entrares na faculdade? Se sim, que tipo de desenhos?

2. Sentes que os conhecimentos de desenho adquiridos no secundário são suficientes para 
a tua aprendizagem na faculdade?
Porquê?

3. Desenhas fora das aulas? Mesmo sem ser para Projeto? Que tipo de desenhos fazes?

4. Apesar da introdução do computador e dos desenhos computadorizados continuas a 
desenhar à mão levantada?
Porquê?

5. De 1 a 10, sendo 1 muito pouco frequentemente e 10 muito frequentemente, com que 
frequência é que usas o desenho apenas como ferramenta de comunicação gráfica para 
apresentar/explicar o projeto?

6. De 1 a 10, sendo 1 muito pouco frequentemente e 10 muito frequentemente, com que 
frequência é que usas o desenho como uma ferramenta de procura de uma solução para 
o projeto?

7. Sentes que existia uma obrigatoriedade no uso do desenho no primeiro ano, a nível de 
Projeto? Em retrospectiva, que resultado é que teve esse carácter obrigatório, essa impor-
tância dada ao processo e à sua quantidade, na tua forma de pensar a arquitetura?

8. Tendo em conta apenas o uso do desenho à mão levantada e o desenho digital, descre-
ve o teu método de trabalho, desde a criação conceptual do projeto até à entrega final - por 
exemplo, começar por desenhar à mão até ter algo definido, passar para o computador, 
voltar a desenhar à mão ou usar sempre o computador durante todo o processo, etc.
     
9. Sentes que os professores te continuam a incentivar a usar o desenho apesar do proces-
so já não ser objecto de avaliação? De que forma? 

10. Costumas incluir desenhos à mão levantada nas tuas entregas de projeto? Se sim, com 
que finalidade?

11. Qual a tua opinião sobre a introdução do computador apenas no terceiro ano? Quais 
são as vantagens e desvantagens desta metodologia?



249

ANEXO J - FICHA DA UNIDADE CURRICULAR PROJETO 1 2019/2020
disponível em https://sigarra.up.pt/faup/pt/UCURR_GERAL.FICHA_UC_VIEW?pv_ocorrencia_id=440601

Língua de trabalho
Português

Objetivos
A presente Unidade curricular, inserida num 
primeiro ano entendido como propedêutico, 
visa: 
- a abordagem genérica da problemática da 
Arquitectura; 
- o domínio dos instrumentos básicos da pro-
jectação; 
- a iniciação à metodologia da composição 
espacial.

Resultados de aprendizagem e compe-
tências
Utilização dos mecanismos da composição 
espacial orientados na procura da essenciali-
dade. Capacidade de reflexão crítica sobre as 
práticas experimentadas.  

Modo de trabalho
Presencial

Programa
O desenvolvimento dos trabalhos práticos 
estrutura-se de modo a suscitar no estudan-
te, que numa primeira fase recorre à intuição 
como elemento privilegiado na descoberta do 
uso das formas e dos espaços delas resul-
tantes, a necessidade de uma racionalização 
sistemática que contribua para a existência 
de coesão entre ideia e proposta e conduza 
a uma pesquisa progressiva de lógica e rigor, 
onde haja lugar a uma abordagem geral dos 
aspectos construtivos. 

Serão realizados três exercícios práticos, vi-
sando objectivos complementares: 

1º EXERCÍCIO 
(1ª FASE ) 
-estrutura e composição (massa, vazio, ritmo, 
tensão, contraste, equilíbrio, unidade); 
-medida, dimensão, escala; 
-tempo, luz, simbolismo; 
-espaço descoberto por escavação e por adi-
ção;

-espaço construído e espaço natural;
-espaços centrípetos e centrífugos.

(2ª FASE) 
-relações espaço interno, espaço externo; 
-elementos de fronteira; 
-as lógicas das geometrias na composição 
espacial. 

2º EXERCÍCIO 
-aprofundamento dos conceitos de composi-
ção, medida e modulação; 
-espaço construído e espaço natural; 
-contextualização. 

3º EXERCÍCIO
-interpretação de um programa; 
-funções e carácter do espaço; 
-sensibilidade às qualidades plásticas dos 
materiais; 
-introdução aos problemas da exequibilidade 
construtiva e estrutural;
-a identidade dos espaços em composições 
complexas;
-tridimensionalidade como objectivo e  bidi-
mensionalidade como ferramenta.

Métodos de ensino e atividades de apren-
dizagem
Tratando temas que vão desde o território (es-
paço exterior) até ao “objecto arquitectónico” 
(espaço interior), o estudante realiza uma su-
cessão de experiências em que a intuição vai 
sendo progressivamente enriquecida por uma 
reflexão sistemática convergente apoiada em 
aulas teóricas de reflexão, debate e informa-
ção, e na assistência docente à elaboração 
dos trabalhos práticos. 

A caracterização e sequência dos exercícios 
práticos de arquitectura e a informação te-
órica permitem a apreensão genérica dos 
parâmetros que informam a organização do 
espaço. 

O programa prevê a realização de três exer-
cícios práticos, o primeiro dos quais se des-
dobrará em duas fases. Poderão Existir 

Anexo J - Ficha da UC Projeto 1
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exercícios intercalares de ajuda a diferentes 
concretizações parcelares.

Com o primeiro trabalho prático pretende-se: 
-o desbloqueamento da capacidade de repre-
sentação/ilustração e pesquisa/concepção do 
espaço; 
-a consciencialização do papel do desenho na 
investigação do espaço; 
-a utilização do processo como elemento de 
constante aferimento. 

Com o segundo trabalho prático visa-se: 
-a consciencialização da importância do con-
texto real; 
-a abordagem das questões da sistematiza-
ção e da ordem na composição espacial. 

Ao terceiro trabalho prático corresponderá: 
-a aproximação à metodologia da composição 
espacial; 
-o aprofundamento do rigor nos processos de 
representação e de concepção do espaço.

Tipo de avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
Participação presencial 50,00
Trabalho de campo 5,00
Trabalho laboratorial 45,00
Total 100,00

Componentes de Ocupação
Elaboração de projecto 16,60
Estudo autónomo 16,60
Frequência das aulas 16,60
Trabalho de campo 16,60
Trabalho de investigação 16,60
Trabalho laboratorial 17,00
Total 100,00

Obtenção de frequência
A avaliação será distribuída sem exame final 
assumindo a forma de trabalhos individuais e 
de grupo e a qualidade da participação nas 
aulas. 

A avaliação assume três componentes dife-
renciadas, embora complementares: 

a) com carácter de continuidade: crítica indi-
vidual e colectiva aos trabalhos práticos em 
desenvolvimento; participação nas aulas; 

b) com carácter pontual -crítica comparada 
em ocasiões específicas da elaboração dos 
trabalhos;

c) avaliações globais do trabalho de cada pe-
ríodo e de todo o ano a que corresponderá a 
atribuição de classificações.

Fórmula de cálculo da classificação final
A classificação final será obtida através da 
ponderação do resultado da avaliação do úl-
timo exercício com as restantes classificações 
obtidas pelo aluno ao longo do ano. O méto-
do de cálculo será desse modo não aritméti-
co mas sim compensado com a qualidade da 
evolução obtida pelo aluno. 

Tendo em consideração a natureza da discipli-
na – sem exame final – não serão considera-
dos exames de recurso. 

O cumprimento da assiduidade será, nos 
moldes previstos no artigo 8º da deliberação 
1536/2005 da UP, considerado como pré-re-
quisito. 

A falta a uma ou mais das componentes da 
avaliação prevista terá como consequência a 
classificação negativa do aluno.

Melhoria de classificação
O processo de melhoria da classificação será 
obtido, se requerido pelo aluno, unicamente 
no ano lectivo posterior.

Observações
É uma Unidade curricular de 1º ano — não 
tendo pois, precedências.
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ANEXO L - FICHA DA UNIDADE CURRICULAR DESENHO 1 2019/2020
disponível em https://sigarra.up.pt/faup/pt/UCURR_GERAL.FICHA_UC_VIEW?pv_ocorrencia_id=440603

Língua de trabalho
Português

Objetivos
A Disciplina de Desenho ao promover a repre-
sentação e o conhecimento do mundo visível 
e das imagens mentais através do registo grá-
fico manual, tem os seguintes objectivos: 
- Desenvolver no estudante a capacidade de 
observação, a habilidade e o conhecimento 
do acto do desenho e a sensibilidade aos va-
lores plásticos e estéticos; 
- Criar condições para que o estudante en-
frente o acto de projectar com agilidade es-
pontaneidade e consciência; 
- Estimular a presença no acto projectual de 
componentes não sistemáticas, simbólicas e 
poéticas. 
- Promover a satisfação e o conhecimento da 
necessidade e do prazer da representação; 
da expressão do número e da medida; da 
memória visual da realidade exterior e interior. 
- Reconhecer que o desenho é a expressão 
gráfica de uma intencionalidade que deve pro-
curar a sua matriz na realidade exterior e no 
património do Desenho e da Arquitectura; 
- Entender que se aprende a desenhar dese-
nhando e desenhando-se, isto é, a intencio-
nalidade do desenho está, também, na matriz 
que é o autor.

Resultados de aprendizagem e compe-
tências
No final do ano lectivo o aluno, através do de-
senho, deve ter adquirido competências e ca-
pacidades de observação, de representação, 
de memorização, de expressão, de organiza-
ção e de desenvolvimento projectual.

Modo de trabalho
Presencial

Programa
O programa desenvolve-se através de 3 
FASES tratando 4 Temas Gerais; O Corpo 
Humano, O Objecto, O Espaço Interno e A 
Paisagem, num progressivo aprofundamento 
técnico conceptual e metodológico. 

1ª Fase – Percepção e Reconhecimento 
Das pessoas, dos objectos, do espaço inte-
rior e da paisagem urbana. 
Iniciação do contacto com o universo do de-
senho, dos métodos, dos ritmos e dos pro-
cedimentos. 
- Introdução à percepção, à prática do ver e à 
sua consciencialização; 
- As características da visão e as técnicas de 
representação; 
- A estrutura, medida, e proporção das formas 
- O espaço - os sistemas de representação e 
os métodos empíricos 
- As características morfológicas, as interac-
ções e as qualidades do espaço 

Sessões Teóricas 
- Apresentação da disciplina e do regime do 
trabalho 
- Os instrumentos e suportes 
- A representação perspéctica – um método 
empírico 

2ª Fase – Reconhecimento e Expressão 
Dos objectos, do corpo humano, da figura hu-
mana, do espaço contido, da paisagem. 
Sistematização das experiências, dos conhe-
cimentos e dos processos de trabalho 
- As imagens da realidade e as realidades da 
imagem 
- Os suportes do desenho, os instrumentos, 
modos e processos 
- Dos modos e atitudes na expressão gráfica 
- Da percepção e da observação - condições 
de reconhecimento e cultura - “cultivo da re-
alidade” 
- Dos conceitos do desenho e das metodolo-
gias de trabalho 

Sessões Teóricas 
- Os modos do desenho – Esboço; Contorno; 
Detalhe; Esquisso 
- A cor como imaterial - como sistema; A cor 
como material - como técnica 

3º Fase – Expressão e Consideração 
No espaço contido, nos objectos, na figura 

Anexo L - Ficha da UC Desenho 1
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humana, na paisagem. 
A “consideração” é entendida como a valoriza-
ção e autonomização das capacidades produ-
tivas do estudante face ao real. 
- Da intencionalidade conceptual, programáti-
ca e poética do estudante 
- Da identidade gráfica e estética 
- Das qualidades e características do tema 
- Da capacidade em compor imagens 

Sessão Teórica 
- A expressão gráfica.

Métodos de ensino e atividades de apren-
dizagem
O programa será desenvolvido segundo a ti-
pologia de aula teórico-prática. 
As sessões teóricas destinam-se a apresen-
tar as matérias, os temas, os exemplos e os 
fundamentos teóricos dos exercícios práticos 
a desenvolver em cada fase de trabalho e es-
tudo. 
Serão fornecidas fichas de trabalho definido-
ras do enquadramento teórico e prático de 
cada fase, bem como do regime dos exercí-
cios e dos parâmetros de avaliação e crítica. 
Os exercícios constituem o referente didácti-
co, por excelência, a partir do qual se promove 
a reflexão crítica sobre o próprio trabalho e o 
dos outros. 
Privilegia-se o contacto entre o docente e o 
aluno, sujeitos comprometidos na interacção 
de saberes e de expectativas, de questões e 
de respostas. 
Os pontos de situação e as sessões de ava-
liação constituem momentos fundamentais de 
todo o processo.

Tipo de avaliação
Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação
Participação presencial 100,00

Componentes de Ocupação
Frequência das aulas 272,00

Obtenção de frequência

A avaliação é contínua. Processa-se através 
da correcção de cada trabalho, da crítica com-
parada e de pontos de situação tomando em 
consideração, explicitamente, os factores de 
avaliação expressos nas fichas de trabalho de 
cada uma das fases. No fim de cada fase há 
uma exposição e avaliação individual do traba-
lho de cada estudante. No final do ano o aluno 
deve entregar o trabalho da última fase e o de 
todas as fases anteriores. 

A não apresentação da pasta com todo o tra-
balho implica a reprovação no ano. A presen-
ça nas sessões de avaliação é obrigatória e 
indispensável. Não há recurso a exame. Para 
a obtenção da frequência é necessário garantir 
a assiduidade a, pelo menos, 75% das aulas 
previstas.

Fórmula de cálculo da classificação final
No final de cada fase, a avaliação será o resul-
tado dos desenvolvimentos comparados das 
respostas dos estudantes, tendo como refe-
rência os parâmetros definidos nas fichas de 
trabalho.
Haverá lugar a uma única classificação final, 
expressa entre 0 e 20, que considerará a assi-
duidade e todo o trabalho realizado pelo estu-
dante durante o ano lectivo.

Observações
Os estudantes que apresentem trabalhos rea-
lizados através de métodos fraudulentos serão 
reprovados sem que haja lugar a apelo. 

Descrição: Anual. 
Tipo: Aulas Teórico Práticas. Tempo (horas): 
total 272h de contacto. 

Palavras-chave 
Desenho; Representação; Percepção; Reco-
nhecimento; Espaço; Perspectiva; Projecto; 
Figura; Imagem; Expressão; Composição; 
Consideração.
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