


Para a Ana Bela



 O Clube de Desenho

 Na origem do Clube de Desenho deparámo-nos com o proble-
ma de como escrever a 4 mãos, ou melhor, como definir um projecto 
que surge do cruzamento de ideias e gentes diferentes? Passados 3 
anos não podemos deixar de nos questionar sobre qual a voz de um 
projecto colectivo que foi crescendo com outras participações: a dos 
professores convidados e, inevitavelmente, a dos alunos que nos fo-
ram procurando e apoiando. No início estava tudo por vir, agora está 
tudo por dizer.  Como escrever então a 100 mãos?:

 
Afonso Oliveira, Alex Pereira, Alexandar Georgiev, Alexandra Fonseca, Alexandre 

Fernandes, Alfredo José Azevedo, Ana Bela Lacerda, Ana Cachucho, Ana Isabel 

Lencastre, Ana Vila Real, André Alves, André Gonçalves, António Jorge Gonçalves, 

Arlindo Silva, Armando Ferraz, Bruno Félix, Bruno Pereira, Carlos Barreira, Carlos 

Mike, Carlos Pinheiro, Carmen Lopes, Catarina Loureiro, Catherine Shaw, Cristiana 

Bastos, Daniel Silvestre SIlva, Daniela Bonaparte, Dilton Lopes, Edgar Brito, Edu-

ardo Salavisa, Emília Alírio, Eliana Silva, Elisabete Amaral, Fábio Fernandes, Filipe 

Calvão, Francesca Favero, Francesca Vita, Guilherme Lima, Helena Boas Novas, 

Heloise Ventura, Hugo Abreu, Inês Amaral, Inês Petiz, Isabel Alvim, Ivo Fonseca, 

Joana Assunção, Joana Azevedo, Joana Caldas, Joana Martins, Joana Oliveira, Joa-

na Seabra, Joana Sousa, Joana Vieira da Silva, João Afonso, João Costa, João Fer-

reira, João Pedro Mota, João Vieira, Joaquim Carvalho, Joaquim Pinto Vieira, Joel 

Faria, José António Coutinho, José Cunha, Juliana Peixoto, Leonor Dunões, Leonor 

Sampaio Costa, Luís Fortunato Lima, Luís Oliveira, Luís Pedro Mourão, Luís Santos, 

Luísa Carvalho, Manuel Rocha Santos, Marcelino Pinto, Marco Mendes, Margarida 

Serra, Maria João Vaz, Maria Silva, Maria Novo, Maria Teixeira, Mariana Cardoso, 

Marina Moreira, Mário Bismarck, Martina Ferrarese, Miguel Carneiro, Mónica Faria, 

Natacha Antão, Nuno Frutuoso, Nuno Moreira, Nuno Pinto Cardoso, Nuno Sousa, 

Paula Aguiar Cunha, Paula Pires, Paula Sarreira, Pedro Alegria, Pedro Cardoso, 

Rafael Almeida, Rafael Silva, Raquell Ramos Catharino, Ricardo Leite, Ricardo Sil-

va, Rodrigo Queirós, Sofia Barreira, Sofia Salt, Susana Lamas, Teresa Chow, Tiago 

Silva, Valeria Guerrisi, Vanessa Ventura. 

 Esta sebenta apresenta uma seleção de desenhos realizados 
entre 2010 e 2013, pelos alunos dos diferentes cursos do Clube de 
Desenho. Longe de pretender ser um manual didático cumpre o 
desejo de apresentar aos alunos e professores convidados um pen-
samento por imagens, que é já em si uma reflexão sobre o trabalho 
desenvolvido. 
 A experiência de ver o conjunto de desenhos produzidos é 
surpreendente, não só para quem esteve embrenhado na realização 
de uma imagem como para quem esteve concentrado na orientação 
de uma aula. É este um dos aspectos mais fascinantes da aprendi-
zagem do desenho — a possibilidade de aprender com os desenhos 
dos outros, de discutir sobre o trabalho realizado,  integrando o 
trabalho individual num processo colectivo de aprendizagem. Tra-
tam-se de exercícios, tentativas de resposta a problemas específi-
cos apresentados nas aulas. Ainda assim, enquanto problemas, não 
resolvem nada em definitivo — os problemas projetam-se no futuro, 
nas coisas a que havemos de chegar mais tarde. Neles estão pre-
sentes a frustração e a superação, os desvios e as descobertas. São, 
diríamos, desenhos que podem interessar a quem desenha, a quem 
trabalha com o ensino e a aprendizagem do desenho – a quem con-
segue ver neles a atenção na observação, o critério nas decisões, o 
prazer e a improvisação.
 Os desenhos aqui compilados permitem-nos ver muita coisa. 
São desenhos de estudantes, de diferentes idades e áreas de forma-
ção. São resultado de um envolvimento total por parte do desenha-
dor, representam a memória dos duelos travados ao longo do ano 
(duelos com a observação e a memória, com as expectativas e as 
frustrações). Como livros abertos, não procuram esconder nada, pelo 
contrário, procuram dar a ver. A sua razão de ser existe na experi-
ência do fazer, que absorve a concentração ao ponto de suspender 
a noção do tempo. Várias vezes se termina um desenho sem se ter 
olhado verdadeiramente para ele - sem o ter olhado com a distância 
de um observador. Assim, voltar a vê-los nesta montagem permite-
nos encontrar neles coisas distintas. Por isso, e para não quebrar o 
fluxo de leitura das imagens, optámos por organizar a sebenta sem 
recorrer a legendas, textos explicativos ou indicações didáticas. Ao 
olharmos esta sequência de painéis de desenhos agrupados por afi-
nidades temáticas, técnicas ou conceptuais, somos convocados para um 
olhar silencioso, indagador, atento aos detalhes e às pequenas variações.



Estudo das relações métricas ou formais















O contorno das formas

















Ver à transparência / axonometrias







Perspectiva linear







Perspectiva imaginada





Introdução aos valores de claro-escuro
ou Os elementos da luz









Diferentes materiais e registos gráficos















Enquadramento e composição











Atmosfera luminíca

















Estudo da Figura Humana





















Estudo da Cor























Organização dos desenhos

Conhecer pelo desenho 
Da visão estratégica às estratégias do desenhar

Estudo das relações (métricas) ou (formais)
Escala, proporção, mapeamento, medição, estruturação. 
Esquematização geométrica. 
Registo de procura e correcção.
Sobreposição de diferentes instrumentos riscadores.
Uso da cor na valorização e correcção dos espaços negativos, 
positivo/negativo, figura/fundo.

O contorno das formas
Contorno nítido e contorno difuso. Procura de uma sincronia en-
tre a observação e o registo (transição de  desenhos cegos para 
desenhos de contorno realizados com tempos e ritmos diferentes). 
Contração e distenção do tempo.

Introdução aos sistemas de representação - complementaridade 
de dois métodos:
- A partir da observação directa
Ver à transparência / axonometrias.
Perspectiva linear.
- A partir da imaginação
Conhecimento e memorização dos processos de elaboração de 
uma perspectiva imaginada). Sistematização da perspectiva cónica.

O descrever das formas
Representação da estrutura, valores tonais, volume e texturas.

Introdução aos valores de claro-escuro ou os elementos da luz 
Percepção de cor-tom.
Gradações e contrastes tonais. 
Cartografia dos valores de claro-escuro - sombra própria, projec-
tada e penumbra. 
Compreensão da forma a partir dos limites entre a sombra e a luz
Os efeitos da luz no volume - modelação.

A exploração expressiva dos instrumentos, materiais e suportes. 

Diferentes materiais e registos gráficos
Textura e trama.
Meios líquidos e secos.
Enquadramento e composição, mise-en-scène, ponto de vista do 
desenhador.
Atmosfera lumínica, profundidade de campo, escala e composição. 

Estudo da Figura Humana

Proporções e mecânica do corpo.
Estudo anatómico.
Modelos e Cânone.
Estudo de fragmentos do corpo.
Escorço.
Estudo do rosto.
Auto-retrato.

Estudo da cor

Sistemas aditivos e subtractivos: Cor-luz/cor-pigmento.
A linguagem das cores. Sistema de 6 cores: “primárias”, secundárias, 
terciárias, complementares.
As dimensões da cor: Tinta, nuance/gradação, sombra (tendência), 
tom e valor.
uminosidade,  poder de coloração, transparência, opacidade,  
tom-cor, temperatura e intensidade-saturação.
A cor no desenho. Cor e composição. Cor e expressão.



Desenhos realizados entre 2010/2013 nos Cursos de Desenho - Iniciação 
e Avançado, sob a orientação de Arlindo Silva, Carlos Pinheiro, Marco 
Mendes, Nuno Sousa e Sofia Barreira.

Sombra Própria - Associação Cultural
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clubedesenho.wordpress.com

clubedesenho@gmail.com




