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Resumo

Este artigo apresenta uma análise a partir da aplicação do Método da Lateralidade desenvolvido na
década de 1980 por Edwards, artista e pesquisadora norte-americana, para aulas de desenho que
tem tido grande aceitação por parte da Academia em anos recentes. O foco é o processo de
ensino-aprendizagem a partir do desenvolvimento da percepção envolvendo o hemisfério direito do
cérebro. Para tanto, foram realizadas atividades práticas a partir da organização de um curso sobre o
tema ministrado na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, como estudo de caso para
a pesquisa. Resultados consideram aspectos qualitativos, principalmente na melhoria do traço e no
modo de observação e concentração que obtiveram os participantes, além do estudo comparativo de
desenhos anteriores e posteriores à aplicação desta metodologia.

Palavras-chave: Educação. Arte. Percepção. Cognição. Métodos.

Abstract

This paper presents an analysis from the application of the Laterality method which was developed in
the 1980 by Edwards, an American artist and researcher, for drawing lessons that has had great
acceptance by the Academy in recent years. The focus is the teaching-learning process from the
development of perception involving the right hemisphere of the brain. For this reason, practical
activities were carried out playing a course on this subject that was taught at the Faculty of Fine Arts of
the University of Lisbon, as a case study for the research. Results consider qualitative aspects, mainly
in the improvement of the drawing lines and in the mode of observation and concentration that have
obtained all participants, besides of analysis of the previous drawings and subsequent ones after
application of this methodology.

Keywords: Education. Art. Perception. Cognition. Method.

Resumen

Este artículo presenta un análisis de la aplicación del método de lateralidad desarrollado en el 1980
por Edwards, un artista e investigador norteamericano, para extraer lecciones que ha tenido una gran
aceptación por la Academia en los últimos años. El enfoque es el proceso de enseñanza-aprendizaje
desde el desarrollo de la percepción que implica el hemisferio derecho del cerebro. Por esta razón, se
realizaron actividades prácticas a partir de la organización de un curso sobre el tema impartido en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, como un caso de estudio para la investigación.
Los resultados consideran aspectos cualitativos, principalmente en la mejora del dibujo y en el modo
de observación y concentración que han obtenido los participantes, además del análisis de los dibujos
anteriores y posterior a la aplicación de esta metodología.

Palabras clave: Educación. Arte. Percepción. Cognición. Métodos.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta uma análise a partir da aplicação de um método denominado Método da
Lateralidade desenvolvido na década de 1980 por Edwards, artista e pesquisadora norte-americana,
para aulas de desenho que tem tido grande aceitação por parte da Academia em anos mais recentes,
a qual foca o processo de ensino-aprendizagem a partir do desenvolvimento da percepção
envolvendo o hemisfério direito do cérebro. Para tanto, foram realizadas atividades práticas a partir da
organização de um curso sobre o tema ministrado na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa (FBAUL).

O primeiro tópico deste artigo aborda o conceito do Método da Lateralidade que desenvolve aspectos
da percepção visual através de desenhos específicos, propostos como forma de acionar o lado direito
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do cérebro, responsável pelas emoções, criatividade, e consequentemente, proporciona a melhoria da
observação e concentração voltados ao desenho.

O segundo tópico demonstra a aplicação dessa metodologia na FBAUL, em um Curso de verão,
durante 6 dias (4 horas por dia), em que se pôde aprofundar o método e ter uma maior participação
dos alunos.

Resultados podem ser apresentados no terceiro tópico, considerando aspectos qualitativos na
melhoria do traço e no modo de observação e concentração que obtiveram os participantes, além do
estudo comparativo de desenhos anteriores e posteriores à aplicação desta metodologia.

1.MÉTODO DA LATERALIDADE (DESENHANDO COM O LADO DIREITO DO CÉREBRO)

Muitos artistas e professores da Europa e da América abordaram o método mais clássico de ensino,
derivado do dimensionamento e proporções, sua variedade de tipos e a partir dos sistemas utilizando,
principalmente, referências de obras dos grandes mestres da pintura e escultura renascentista ou da
estatuária grega para desenho da figura humana.

Por outro lado, surgem também métodos e técnicas que o artista e professor norte-americano Kimon
Nicolaides denominou “Forma Natural para desenhar”, seu livro publicado em 1941 (reimpresso em
1969, 1988, 2011) que envolve muita prática e treino das mais diversas formas e poses para perceber
o modelo, não através de medidas e proporções, mas com foco na forma. O desenho deve abranger
todos os seus sentidos, isto é, o que se desenha é o que se tem experienciado na vida, algo que você
tocou, viu, cheirou saboreou, viu.

Nicolaides (2011) sugere não utilizar borracha nos primeiros exercícios, sendo o primeiro deles a
partir de um modelo fixo, desenhar sem olhar para o papel, apenas o seu olho ir seguindo as formas
do modelo, o contorno, a medida em que se desenha coordenando o olho no modelo e o lápis no
papel. Outro exercício interessante está voltado para o gesto, ou seja, o modelo deve ficar numa pose
por um minuto e, depois, mudar a pose no minuto seguinte, devendo o desenho ser rápido, contínuo,
incessante, sem tirar o lápis do papel, deixando o lápis deslizar, indicando o gesto. Para o autor,
“Gesture is moviment in space” (p.15). Por exemplo, em meia hora, devem ser realizados 25
Desenhos de Gestos. No primeiro desenho- Desenho de Contorno- você sente que está tocando os
limites da forma com seu lápis, e segundo- Desenho de Gesto- você sente o movimento de toda a
forma. Nicolaides sugere sempre a prática para se atingir o aperfeiçoamento, mas chega a sugerir
que se vire o desenho de cabeça pra baixo para melhor observação.

O método de desenho de cabeça para baixo foi mais explorado por Edwards (2004a) em seu livro
“Desenhando com o lado direito do cérebro”, como um exercício que propõe com que o hemisfério
direito do cérebro, responsável pelas emoções, pela criatividade, predomine sobre o hemisfério
esquerdo. Isso significa que o princípio desenvolvido pela autora segue métodos de percepção, tal
como sugere Nicolaides (2011) e propõe o ensino de desenho centrado no desenvolvimento cognitivo,
como se apresenta a seguir.

“Método da Lateralidade” deriva de um procedimento de cunho mais perceptivo e foi publicado pela
primeira vez em 1979 (sob o título “Desenhando com o lado direito do cérebro”), revisado em 1989 e
em 1999, traduzido em mais de 13 idiomas.

Através de “exercícios” voltados para o “lado direito do cérebro”, a autora explica que o aprendizado
do desenhar é uma habilidade global, como aprender a ler ou aprender a dirigir. O cérebro humano
possui 2 hemisférios, o esquerdo (E) é responsável pelas questões racionais, simbólicas e verbais,
ele reduz as coisas à números, letras e palavras; e o hemisfério direito (D) é o não-verbal, o intuitivo,
ele “pensa” em padrões, imagens. Dessa forma, alguns “exercícios” podem acessar o hemisfério D ,
ou seja, facilitam mudanças cognitivas para aprender o desenho.
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O objetivo principal deste método é estimular a percepção visual do aluno e desenvolvimento do traço
no desenho, ou seja, seu potencial artístico, a partir de uma melhor atuação do hemisfério direito do
cérebro, ou seja, entender que o desenho é uma habilidade que pode ser aprendida e ensinada.

O conteúdo baseia-se em: a) Desmistificar o sistema de símbolos e convenções das imagens, como o
“Desenho de arestas e contornos”, como o desenho que é realizado apenas atentando para o objeto e
sem olhar para o papel; b) Recorrer à história pessoal, como desenhar um autorretrato; c) Buscar a
percepção da Forma de um Espaço em Perspectiva; d) Apresentar a importância da Sombra e
iluminação no desenho

O método de Edwards também busca o naturalismo (realismo) com os desenhos propostos, “como
meio para um fim”, por isso propõe que o aluno desenhe “retratos reconhecíveis”. Para ela, desenhar
rostos pode parecer difícil, mas quando o aluno vê que consegue, isso o ajuda a progredir mais, além
do cérebro do hemisfério direito ser perito em reconhecer rostos.

A partir dai ensina a montar o “Visor” (como um plano de imagem feito com papel transparente numa
moldura), e mostra a importância de realizar 3 desenhos de mais ou menos uma hora para cada antes
mesmo de ensinar o método. São desenhos preliminares como um “auto-retrato”, em frente a um
espelho, “uma pessoa desenhada de memória” e a “minha mão”, em todos deve-se datar, assinar e
colocar um título.

O desenho de memória é o que parece ser mais difícil, mesmo para um artista experiente, mas ele
traz à tona as imagens “generalizadas”, ou seja, surgem “símbolos” ou “ícones” que foram aprendidos
na infância. Não se consegue evitar desenhar as imagens com formas simplificadas, como “desenhos
de crianças”. Os olhos têm formatos sempre semelhantes ao desenhar rostos, por exemplo. Por isso
é importante reconhecer esses símbolos de desenhos “infantis”.

Edwards (2004a, p.57) passa a explicar o funcionamento dos dois lados do cérebro humano: “...o
cérebro direito percebe – processa informações visuais – da maneira pela qual devemos ver para
podermos desenhar, enquanto o cérebro esquerdo percebe de uma forma que parece interferir com o
ato de desenhar”. Algumas diferenças básicas ente os dois hemisférios do cérebro faz com que se
possa perceber o alcance que o lado direito tem em permitir o desenho realista e o poder que o lado
esquerdo tem em tentar dominar as ações do lado direito. Contudo, os exercícios de desenho que
propõe a autora tende a fazer exatamente isso: Dar margem de trabalho ao lado Direito. Para tanto, é
preciso conhecer como cada lado funciona:

O hemisfério direito não é muito capaz de observar sequências- de começar
pelo começo e prosseguir passo a passo. Pode começar pelo meio ou pelo
fim, ou atacar toda a tarefa de uma só vez. Além disto, não tem uma noção
muito boa de tempo e parece não compreender o significado da expressão
“perder tempo”, expressão que o hemisfério esquerdo- bom e sensato-
compreende tão bem. O hemisfério direito não é muito capaz de dar nome às
coisas e separá-las em categorias... (Edwards, 2004a.p.61)

Assim, os exercícios propostos são para evitar que o hemisfério esquerdo se “intrometa” nas tarefas
destinadas ao hemisfério direito, um dos primeiros é o desenho de figura-fundo “Vaso/Rostos” (figura
que pode ser vista como dois rostos de perfil ou um vaso). O exercício consiste em desenhar um perfil
de uma pessoa com “o que se vê com os olhos”, quando se passa a desenhar o perfil oposto, se
alcança a modalidade cerebral direita, responsável pela percepção visual. Isso significa que não se
pode pensar no desenho em termos de palavras (nariz, boca, queixo...), mas sim onde começa esta
curva onde termina, ou qual o ângulo em relação à margem do papel.

Outro exercício muito interessante que trabalha a modalidade do lado direito é o desenho de cabeça
pra baixo, pois quando a imagem está invertida o cérebro se confunde, acaba vendo apenas linhas ou
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massas de sombra. Pode-se começa a desenhar de qualquer ponto, do meio, de cima, de baixo,
melhor é tentar não entender o que é o desenho, por isso nunca vira a imagem que está copiando até
terminá-la por completo. Nem se deve desenhar o contorno primeiro, pois qualquer errinho interno, as
linhas não mais se encaixarão.

Um dos capítulos de seu livro traz informações sobre desenhos ao longo da infância, para que se
possa perceber as implicações dos “símbolos” que querem se manter quando um adulto desenha,
sem que tenha desenvolvido o lado direito do cérebro.

A criança, por volta de um ano e meio a dois anos e meio apresenta o Estágio dos rabiscos, passam
de meras linhas a movimentos circulares, que é natural. Por volta dos 3 anos e meio apresentam o
Estágio dos símbolos, em que descobrem que a imagem desenhada representa algo. É possível
verificar desenhos mais complexos, como uma cabeça com corpo, braços. Por volta dos 4 anos já
apresentam maior nível de detalhe como botões na roupa, dedos nas mãos. Desenhos de paisagens
surgem quando as crianças possuem 5 a 6 anos, a partir de um conjunto de símbolos. Geralmente
como elementos dessa paisagem desenham o céu encima e a terra embaixo, depois contém algum
tipo de casa com uma porta e possivelmente uma maçaneta. Um sol, uma árvore, florzinhas...
Edwards sugere que o aluno tente lembrar e desenhar a paisagem de sua infância.

Já com 9 ou 10 anos de idade, surge o Estágio da Complexidade, a criança quer retratar a
aparência das coisas, com detalhes das formas. Aqui os desenhos se tornam diferenciados entre
meninos e meninas. Os meninos passam a desenhar heróis de histórias da TV ou em quadrinhos,
cenas de guerra, automóveis, vilões... e as meninas gostam de desenhar cenas de cachoeira, flores,
montanhas e lago, ... E crianças com 10 a 12 anos preferem algo mais realista, é o Estágio do
Realismo, acham que não conseguem e desanimam.

Essa retrospectiva sobre o desenho na infância, a autora quer demonstrar como o sistema de
símbolos influencia o ato de ver. “O hemisfério esquerdo não tem paciência para a percepção”
(Edwards, 2004.p.103), assim quando se quer desenhar olhos, ele recupera o símbolo que você
sempre usou desde criança para olhos e não deixa que se veja como os olhos são realmente.

Os exercícios que a autora propõe são para contornar esse sistema de símbolos e busca em Kimon
Nicolaides o seu método “Desenho de Meros Contornos” (Edwards, 2004, p.108), pois como foi
mencionado antes, Nicolaides recomendava este tipo de desenho para que se pudesse abandonar o
sistema de “símbolos” apreendidos.

Este tipo de desenho, segundo Edwards (2004a, p.113), acaba sendo um paradoxo, pois o resultado
não é um desenho necessariamente “bom” na estimativa dos alunos, mas ele é o melhor exercício
para desenvolver o lado direito do cérebro, pois o lado esquerdo acaba por não “compreender” a
atividade e “retira-se”, deixando fluir a atividade para o lado direito. O aluno acaba tendo a noção de
buscar o detalhe e de parar para ver o objeto.

Divide-se em lições para alcançar algumas aptidões necessárias para o desenho:

a) Percepção das arestas (exercícios de meros contornos, como na figura anterior, e de
contornos modificados, que é um desenho utilizando o “visor”): faz com que se entenda a
importância das arestas (entendidas como “o local onde duas coisas se juntam”, não sendo a
linha de contorno, portanto).

b) Percepção dos espaços (desenhos com espaços negativos): como exercício de desenhar
objetos a partir de suas formas negativas- ou seja- o espaço deixado pelo objeto caso ele
evaporasse (como o desenho do vaso-rosto);

c) Percepção dos relacionamentos (conhecidos como perspectiva “informal” e proporção): a
partir da aferição de ângulos e visualização das proporções, utilizando para isso uma “unidade
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básica” igual a 1, então refere-se a relação entre essa unidade e as outras partes do objeto
(relação entre o comprimento e a largura das formas do objeto e relação entre a horizontal e a
vertical, usando um lápis para visualizar essas relações, mantendo sempre o braço “estendido”
para não variar as medidas);

d) Percepção das luzes e sombras (sombreamento): aqui apresenta a “lógica da luz” com 4
aspectos (luz forte- diretamente da fonte de luz; crista da sombra- em formas arredondadas,
luz refletida- fraca, reproduzida de volta no objeto pela luz ao redor das superfícies em torno
dele, sobra projetada- mais escura, com o objeto bloqueando a fonte de luz);

e) Percepção do todo (Gestalt): refere-se ao caráter e a personalidade que está por trás de
cada imagem desenhada;

Edwards (2004a, p.249) acrescenta um capítulo em seu livro sobre Teoria da cor, demonstrando uma
preocupação não apenas com o ensino do desenho, mas com o universo da pintura também.

As 5 habilidades descritas anteriormente são a base para o desenho, segundo a autora, mas ainda
acrescenta mais duas: o desenho de memória e o desenho de imaginação. Contudo, remete-se a
apenas mencioná-las em breve texto, sem realizar um aprofundamento.

Martindale (2000) citado por Silva (2010, p.45) completa o pensamento sobre o desenho de
percepção dizendo que:

...o desenho e a compreensão artística, ao induzirem um tipo de compreensão
visual que supera o prazer da percepção simples, exercem uma influência
notável sobre o desempenho cognitivo. As imagens percepcionadas são
compostas por manchas de cor e a sua representação funciona como uma
reprodução analítica que, por muito fiel que represente a realidade, não passa
de uma abstracção. Neste caso, a transposição da realidade para o plano
bidimensional implica um processo de abstracção, em que as funções
cerebrais diferem consoante o tipo de desenho. No caso simbólico como, por
exemplo, a leitura de um mapa, as funções cognitivas operam mediante a
resolução de problemas, ao passo que no caso de uma imagem científica ou
arqueológica, o desenho subordina-se menos à estética e mais à função
informativa que se pretende transmitir. Por conseguinte, desenhar envolve
pelo menos dois tipos de operações. Primeiro, a percepção visual e segundo o
distanciamento crítico em face de cada momento do processo.

2.MÉTODO DA LATERALIDADE NA FBAUL

Aplicação de uma oficina de cunho mais perceptivo para o ensino-aprendizado em Desenho foi
proposto para uma turma em Curso de Verão na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa, em 6 dias consecutivos, de 12 a 17 de agosto de 2013, das 9h as 13h (4 horas por dia),
totalizando uma carga horária de 24h.

Os participantes poderiam ser desde alunos do 12o ano (ensino médio)-maiores de 16 anos- e alunos
da FBAUL (Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa) de qualquer semestre, não havendo
pré-requisito de disciplinas para o aluno. Após as inscrições (pagas pelos alunos para a Universidade
de Lisboa), houve a participação de 18 alunos, dentre os quais alguns eram alunos de variados
cursos da própria Universidade de Lisboa, como de Design, de Arquitetura, outros eram alunos do
12ano e que aspiravam aprender mais para realização da prova de entrada à Faculdade de Belas
Artes, outros já eram profissionais (arquitetos, geógrafo, engenheiro, dentista) que queriam apenas
praticar.
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O método aplicado se baseia na abordagem proposta por Betty Edwards, em que envolve as áreas da
Arte, da Educação e da Psicologia, com o objetivo de estimular a percepção visual do aluno e
desenvolvimento do traço no desenho, ou seja, seu potencial artístico, a partir de uma melhor atuação
do lado direito do cérebro, que é “visual, perceptivo e simultâneo”, em que a estratégia é direcionada
para uma maior atuação do lado D do cérebro, com a aplicação de exercícios de desenho,
compreendendo o desenho como uma habilidade que pode ser aprendida e ensinada.

O Conteúdo aplicado ao Curso foi dividido em 6 partes, uma para cada dia, conforme resumido a
seguir: DIA 1. Desmistificar o sistema de símbolos e convenções das imagens; DIA 2. Desenhar
recorrendo à história pessoal; DIA 3. A percepção da Forma de um Espaço negativo; DIA 4. A
percepção da Forma de um Espaço em perspectiva; DIA 5. Desenhar um Retrato (rosto) e a
importância da Sombra e Luz no desenho; DIA 6. Uso da cor em exercícios de percepção visual e
estudo da teoria da cor.

Os materiais necessários que o aluno deveria levar foram de baixo custo e acessíveis como Bloco de
papel Canson (50 folhas) gramatura igual ou maior que 120g, borracha macia, lápis grafite 2B e 4B,
fita adesiva, Lápis de cor. Além disso, a professora levou um Visor (executado conforme descrito por
Edwards, 2004) e uma estampa (pintura impressa com cores complementares, utilizando pinturas de
HUNDERTWASSER, artista e arquiteto austríaco) para cada aluno. A prática e a teoria ministrada,
bem como os principais resultados são apresentados a seguir para cada dia de aula.

2.1. DIA 1: Desmistificar o sistema de símbolos e convenções das imagens

No DIA 1 do Curso de verão (Summer School) houve a apresentação da teoria de Edwards (2004) e
explicação sobre as características específicas dos dois hemisférios do cérebro, a partir de uma
tabela comparativa resumida conforme a seguir:

a)HEMISFÉRIO ESQUERDO DO CÉREBRO:

Verbal: Usa as palavras para designar, definir, descrever;

Analítica: Concebe as coisas passo a passo, componente por componente;

Simbólica: Usa símbolos para representar coisas;

Abstrata: Seleciona uma pequena parte das informações e a usa para representar o todo;

Temporal: Marca o tempo, colocando as coisas em sequência. Faz primeiro o que vem em primeiro
lugar, depois o que vem em segundo lugar...;

Racional: Tira conclusões baseadas na razão e nos fatos;

Digital: Usa números como no ato de contar coisas;

Lógica: Tira conclusões baseadas numa lógica: como u teorema matemático ou um argumento bem
enunciado;

Linear: Pensa em termos de ideias concatenadas, um pensamento se seguindo diretamente a outro e
quase sempre levado a uma conclusão convergente.

b) HEMISFÉRIO DIREITO DO CÉREBRO:

Não-verbal: Percebe as coisas com um mínimo de conexão com palavras;

Sintética: Agrupa as coisas para forma um todo;

Concreta: Concebe cada coisa como ela é no momento;
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Analógica: Vê as semelhanças entre as coisas, compreende relações metafóricas;

Não-temporal: Não tem senso de tempo;

Não-racional: Não precisa se basear na razão ou nos fatos; não se apressa a formar julgamentos ou
opiniões;

Espacial: Vê onde as coisas se situam em relação a outras e como as partes se unem para formar o
todo;

Intuitiva: Assimila as coisas aos “pulos”, muitas vezes com base em amostras incompletas, palpites,
pressentimentos ou imagens visuais;

Holística: Apreende coisas integralmente, de uma só vez; percebe configurações e estruturas
globais, o que muitas vezes o leva a conclusões divergentes.

A partir daí, as atividades foram propostas em dois desenhos preliminares, como forma de perceber o
quanto cada aluno já desenvolveu em termos de traço, a percepção visual e a habilidade de desenho,
sendo: a) Um desenho de memória de um rosto, que poderia ser de um parente próximo, um amigo,
ou alguém que o aluno pudesse lembrar facilmente em seus pormenores; b)um desenho de sua mão
própria mão “congelada”, por exemplo, caso o aluno seja destro, ele deve fazer uma pose com a mão
esquerda, de preferência segurando um objeto, e desenhá-la sem movimenta-la até que o desenho
termine.

Depois realizaram três desenhos que fazem parte do método Edwards (2004): Um Desenho de
cabeça-pra-baixo do Cavalo; Um Desenho de cabeça-pra-baixo do desenho de Picasso; um desenho
extra (par fazer em casa), como forma de fixar a técnica.

Os alunos demonstraram interesse em reproduzir a mão com o objeto, embora alguns não
soubessem onde localizar o desenho em relação às margens do papel, alguns deixavam “soquinhos”
na linha, demonstrando insegurança no traçado. Bem como houve perguntas como: “é pra sombrear”,
“qual lápis devo usar”. Como era uma composição inicial, a utilização do tipo de lápis foi livre, bem
como a forma de sombrear também. O intuito dos desenhos preliminares era para que o professor
tivesse uma noção do nível de desenvolvimento em desenho dos alunos.

Pode-se dizer que era uma turma bastante heterogênea e que possibilitará visualizar qual nível de
aprofundamento eles atingiriam ao se trabalhar os procedimentos propostos para cada dia do curso
até atingir o ápice do curso (DIA 5).

O primeiro desenho preliminar pedido foi o desenho de uma pessoa próxima (um parente, um
amigo...), os quais seriam apresentados mais a frente no DIA 5 (fazem parte do processo de
desenvolvimento em que serão confrontados com desenhos realizados da mesma pessoa só que com
maior grau de conhecimento das técnicas de desenho de Edwards).

Já os desenhos preliminares da mão congelada segurando objeto, de maneira geral, demonstraram
um certo conhecimento e interesse em desenho, embora a técnica de desenho de alguns ainda seja
bem incipiente, sem preocupações com a relação entre o espaço compositivo e o tamanho e forma do
papel, nem em relaçao à continuidade do traço linear, contudo alguns possuem noções básicas de
gradação tonal para sombreamento.

O desenho de cabeça para baixo realizado pelos alunos demonstrou certa hesitação inicial, pois
“nunca” haviam desenhado dessa maneira, isso os fez começar a entender a teoria de Edwards
(2004), ou seja, perceberam que se pode desenhar sem necessariamente “nomear” aquilo que se
desenha, e isso, de certa forma, acaba facilitando o próprio desenho.
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2.2. O DIA 2: Desenhar recorrendo à história pessoal

O DIA 2 envolveu a explicação sobre a relação entre o desenho e as idades, recorrendo a própria
história pessoal de cada aluno, a exemplo de como ele desenhava quando era criança, e num
segundo momento a inserção de métodos de Edwards como o desenho de meros contornos e
desenho de contornos modificados da própria mão. Os exercícios propostos foram: Um Desenho de
paisagem que desenhava quando era criança; Desenho de meros contornos- mão; Desenho de
contornos modificados da mão com o uso do visor.

A ideia de se remeterem a uma imagem que desenhavam quando criança foi bastante difícil para a
maioria. Alguns diziam não lembrar, outros disseram fazer este desenho como se fosse uma criança,
não recorrendo à memória. Contudo, pode-se observar que a maioria desenhava signos, conforme
Edwards previa (2004), ao invés de desenhar as características visíveis de uma árvore como casca
do tronco, galhos e folhas, desenhava apenas duas linhas para a espessura do tronco e uma “massa”
em forma de arcos consecutivos para a copa.

Os alunos se surpreenderam com o método do desenho de meros contornos, por não poderem olhar
para o papel. O resultado, para Edwards, não é o mais importante, mas sim o processo de
observação a que o aluno fica confrontado ao realizar este exercício. Alguns não compreendiam, pois
o resultado não agradou a forma da mão tradicionalmente realista que eles esperavam ver. Contudo,
após uma nova explicação conseguiram valorizar este processo, realizando mais desenhos a partir de
outros objetos que não a mão. A partir desse exercício, os alunos passam a se abrir a novos
experimentos, possibilitando a inserção de outras formas de “ver” e “observar” a natureza. Pode-se
dizer que este exercício seja um ponto-chave para o aprendizado do desenho.

Tanto é verdade, que o próximo exercício (desenho de contornos modificados) já foi acrescentado um
instrumento que foi o Visor e eles já estavam demonstrando um grau de observação que não haviam
experimentado antes, pode-se comparar com o desenho da mão do DIA 1 (desenho preliminar da
mão congelada, segurando objeto).

2.3.DIA 3- A percepção da Forma de um Espaço negativo

No DIA 3 possibilitou-se o uso do Visor e a referência à “UNIDADE BÁSICA” na realização de
desenhos de espaços negativos. Os alunos deveriam praticar mais a observação das linhas que
definem os espaços negativos com vaso-rosto e vaso-barroco, além do desenho de uma cadeira
bidimensional. Depois, a partir de uma composição montada pela professora em que há uma
interseção entre um banco e uma cadeira da sala, em que os alunos a partir de sua posição deveriam
desenhar as linhas de contorno que definiam a composição em terceira dimensão e, por fim, um
desenho de contornos modificados bidimensional (resumindo: Um Desenho do vaso-rosto e de vaso
barroco; Desenho de uma cadeira por observação 2D; Desenho de cadeira e banco por observação
3D; Desenho de contornos modificados ou cabeça p/baixo como sugere Edwards com o desenho
“criança na cadeira”).

2.4. DIA 4- A percepção da Forma de um Espaço em perspectiva

O DIA 4 foi possibilitado o uso do Visor aliado à Técnica de Medição (com o lápis como instrumento
de medida). A escolha do local a ser utilizado como objeto de observação foi facilitada dentre as
dependências da Faculdade. Apenas um exercício foi pedido para realização nesta aula devido à
complexidade e a atenção a ser dada às medidas e ângulos. Uma breve explanação sobre desenho
com pontos de fuga foi dada neste dia. Como sugestão para maior aprofundamento, um exercício
extra a ser feito em casa (resumindo: Desenho do canto da sala ou de um ambiente interno ao prédio
da Faculdade; Desenho de composição de natureza-morta- como desenho extra para casa).

Os alunos sentiram maior dificuldade na visualização das linhas que teoricamente seguiam para
pontos de fuga. Contudo, ao utilizarem o Visor, conseguiam claramente visualizar as linhas no papel e
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desenhá-las.

A percepção espacial parece ser mais complexa que a percepção de objetos que geralmente estão
mais ao alcance dos estudantes. Para uma mais profunda e verdadeira visualização do espaço
provavelemente é preciso mais aulas específicas, principalmente ao que se refere a linha do
observador e as linhas de pontos de fuga, mesmo com o método do Visor e da medição, as vezes, a
concepção artística dos alunos tem tido algum comprometimento referente ao objeto da observação
como um todo, criando confusões momentâneas sobre como um ou outro plano se interliga com os
demais. O método de Edwards deixa a desejar na questão de um maior aprofundamento perante a
questões conceituais da perspectiva.

2.5. DIA 5 Desenhar um Retrato (rosto) e a importância da Sombra e Luz

O DIA 5 exigiu a realização de um desenho de Retrato da pessoa que havia desenhado de memória
na primeira aula (DIA 1), mas dessa vez houve a explicação das proporções básicas do Rosto (frontal,
de perfil e ¾ ) (imagens apresentadas no capitulo 2) e o modelo deveria ser retirado a partir de uma
fotografia daquela pessoa, por isso neste dia todos levaram uma imagem da pessoa que já haviam
desenhado na primeira aula. A partir da explicação das proporções, também deveriam atentar para os
valores (tons) utilizados no sombreamento.

O segundo exercício seria um desenho do colega em posição diferente daquela em que desenhou o
retrato da pessoa conhecida, ou seja, se o primeiro desenho foi o retrato da cabeça frontal, então o
desenho do colega deveria ser ou de perfil ou de ¾. E um exercício extra seria um autorretrato com
uso de espelho, em casa (resumindo: Desenho da Cabeça da mesma pessoa desenhada na 1ª aula
através de fotografia; Desenho da Cabeça de perfil do colega; Desenho de ¾ - autorretrato com uso
de espelho seria o desenho para casa)

O ponto máximo deste curso de desenho foi comparar os desenhos de retrato realizados no primeiro
dia (como desenho preliminar) e os desenhos realizados no quinto dia a partir de uma fotografia. Os
alunos se surpreenderam com composição deles mesmos, em especial, o salto qualitativo se deu em
maior grau para aqueles que nem eram da área de desenho, como uma dentista e um geográfo.

A composição da figura em relação às cinco habilidades descritas no tópico 1 deste artigo sobre a
teoria do hemisfério direito do cérebro demonstrou que os alunos entenderam a importância das
arestas, bem como em relação à percepção dos relacionamentos, pois a proporção foi apreendida
com maior domínio, muitos deles recorreram à técnica do visor. A percepção das luzes e sombras
também foi, de maneira geral, apreendida com base no desenho com gradações tonis variando em
pelo menos cinco ou seis valores (tons).

Pode-se dizer que a “Percepção do todo” foi atingida, em especial, quando se compara com a
percepção do “antes” e do “depois” do aprendizado da teoria, pode-se verificar a maior preocupação
com a organização da figura em relação ao tamanho e formato do papel, bem como a linha (traço)
utilizada, e principalmente quando se verifica que a maioria dos alunos consegue atingir um maior
nível de detalhamento no desenho final do que no desenho preliminar, isso faz com que cada um
deles entenda que para atingir maior realismo no desenho é preciso criar originalidade e se utilizar da
observação mais detalhada, criando assim uma “personalidade” única ao seu desenho.

2.6. DIA 6- Teoria da cor em exercícios de percepção visual

O DIA 6 apresentou uma introdução a Teoria da cor, a partir do disco cromático, abordando as cores
primárias, secundárias e terciárias, cores complementares, cores harmônicas, cores quentes e frias.

O primeiro exercício apresentado envolve a construção do disco cromático para fixação e facilitar a
leitura posterior entre as complementares, em seguida um desenho de reprodução de uma estampa,
em que há 5 subdivisões para pintura de cores complementares e escalas tonais, por fim um exercício
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extra para casa em que se poderia utilizar o Visor com tema de uma composição de natureza morta,
ambiente interno ou figura humana e pintura com cores harmônicas, a saber: Construção do disco
cromático; Pintura de desenho com contraste e gradação tonal oposta (estampa); Pintura de
composição livre (de observação e uso do visor) e cores harmônicas (sugestões: escorço joelho/pé ou
natureza morta de elementos da sala/ espaço interno da edificação).

Edwards (2003) apresenta a técnica para a realização do segundo exercício, embora não especifique
qual deva ser o grau de dificuldade do desenho para a inserção das cores.

Assim para o desenho da estampa, a professora trouxe uma estampa para cada aluno. As estampas
eram pinturas do artista e arquiteto Hundertwasser, que foram distribuídas aleatoriamente. A razão da
escolha deste artista deriva do arranjo de cores que suas obras expressam, entre diferentes matizes
em contrastes e grande escala tonal policromática.

O processo de ensino das cores complementares é bastante fácil para o aluno na elaboração do disco
cromático, contudo quando se trata de uma composição em que a atenção maior deve ser
direcionada a passagem de cores secundárias e terciárias em sua complementar específica, aliando a
diferença entre os matizes na escala tonal, isso acaba por criar uma complexidade maior em que o
aluno se vê obrigado a se deparar com grande carga de concentração para obter os resultados
esperados.

Para tanto, a última aula (DIA 6) proporcionou um aprendizado perante a teoria da cor, embora nem
todos os alunos tivessem terminado suas composições ao longo de 4horas de aula, seria preciso um
modelo de pintura com menor nível de detalhamento ou menor número de matizes para que a
atividade fosse completada no horário da aula ou, ainda, que o exercício referente à obra de
Hundertwasser pudesse ser realizado em dois dias de aula.

3. RESULTADOS

O desenho através de aspectos cognitivos propostos, e tanto o processo quanto o resultado foi
medido através das 5 “capacidades” mencionadas anteriormente:

a) Percepção das bordas: a grande “surpresa” expressa entre os alunos quando os exercícios de
percepção de bordas (desenhos de meros contornos) eram sugeridos, os quais alegavam não terem
condições para sua realização, pois diferia do modo de ver o desenho que eles tinham “aprendido” ao
longo de toda a sua vida nos cursos do ensino escolar;

b) Percepção dos espaços: a principal dificuldade dos exercícios aplicados que envolvem a
percepção dos espaços foi a de criar condições aos alunos para exercitarem a passagem da
tridimensionalidade da realidade para o plano bidimensional do papel, para tanto, foi utilizado um visor
(Edwards, 2004.p.116-117) para enquadrar o objeto a ser desenhado, o que facilitou a realização; o
visor possui o mesmo princípio da técnica tradicional do uso do lápis enquanto “medidor de
proporções” (ou seja, comparação entre comprimentos e larguras relativos); a busca nos desenhos
deste tipo de percepção é o entendimento dos espaços negativos do desenho enquanto “figuras”;

c) Percepção dos relacionamentos: trata-se da capacidade de perceber as proporções, as relações
das partes entre si e com o todo; desenhos de rosto foram solicitados, e uma tentativa de não
“nomear” as partes constituintes (como nariz, boca, olho), mas sim reforçar as relações proporcionais,
ou seja, desmistificar o sistema de símbolos e convenções da sociedade, em que “desenhar uma mão
ou um rosto é mais difícil”, o foco é entender as proporções da cabeça, a exemplo, qual a distância
que vai do canto do olho até a borda inferior do queixo e a distância que vai do nível dos olhos até o
topo da cabeça; aqui a prática das relações e proporções entre as partes foi importante para a fixação
das medidas e consequente percepção dos relacionamentos, como desenho de pessoas em fotos e
revistas;
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d) Percepção de luzes e sombras: O desenho apenas das “sombras” de uma foto, usando apenas o
preto e branco, facilita a compreensão da forma das sombras e como a luz transforma um desenho. A
exemplo, pôde-se verificar que desenhos de Escorço, com uso de iluminação e sombra, bem como
detalhamento mais elaborado, significaram quase sempre maior dificuldade de aprendizado com
métodos simples e tradicionais de desenho, contudo, a visualização anterior das demais percepções
contribuíram para auxiliar no processo da compreensão do todo.

e) Percepção do todo (Gestalt): esta percepção nada mais é que a reunião de todas as anteriores,
pois quando se adquire essas habilidades, é possível perceber o que está por trás da imagem
desenhada, ou seja, o caráter e a personalidade da figura.

Outros resultados complementares também podem ser mencionados, como:

a) A aplicação de atividades cognitivas com cores a partir de uma pintura de uma estampa (Edwards,
2004a) tende a fixar melhor a noção de cores complementares do disco cromático, facilitando o
ensino-aprendizado;

b) As atividades relacionadas com a aplicação do método cognitivo cria uma atmosfera de silêncio, o
que demonstra o empenho na realização, bem como consegue “retirar” o aluno do ambiente, o qual
demonstra um alto grau de concentração, como se o exterior não pudesse interferir na execução da
tarefa, ou seja, a atividade de cunho cognitivo exige uma maior atenção, o que acaba forçando a
transição da dominância do hemisfério esquerdo do cérebro para o hemisfério direito, e nesse caso, o
aluno “esquece” do tempo;

c) A percepção dos elementos de uma composição de criação e posterior organização de sua
estrutura foi mais facilmente percebida e aplicada pelos alunos após a utilização da técnica de
Edwards, pois os produtos dos desenhos apresentados na fase posterior à aplicação são
inquestionavelmente superiores pois apresentam proporções e valores tonais mais próximos do
objeto-tema que retratavam.

Assim, tanto a o foco na “percepção visual” quanto no “distanciamento crítico em relação ao
processo”, pode ser vivido na inserção de outros métodos de ensino de desenho, os quais possam
ser relacionados com os tradicionais métodos de observação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que o método de cunho cognitivo da Lateralidade tem contribuído bastante quando é
relacionado com métodos tradicionais, como se um completasse o que é inexistente em outro, ou
seja, somente com métodos tradicionais (ou seja, a dominância da racionalização), para a grande
maioria dos alunos de graduação participantes não tem ocorrido uma compreensão clara sobre o que
seja “desenhar”, que não seja para se conseguir um resultado naturalista ou realista, mas que o
objetivo almejado seja “ver com profundidade” o nosso mundo e refletir sobre objetos artísticos e seus
conteúdos.

A importância do desenvolvimento desta investigação está apresentada essencialmente na análise de
métodos de desenho que privilegiem mais a percepção que a razão, um método que pode fornecer
subsídios para o professor de arte entender que há diversas possibilidades e que todas elas podem
contribuir com o bom rendimento do aluno.

O estudo de caso com alunos da Summer-school da FBAUL apresentaram resultados qualitativos e
quantitativos muito interessantes, especialmente quando se vem realizando uma prática de desenhos
em que alia métodos alternativos ao desenho de observação tradicional, como uso do desenho de
memória e os exercícios com método da lateralidade. Pode-se dizer que isso proporciona, no mínimo,
uma compreensão maior por parte dos alunos em respeito aos detalhes e particularidades do
objeto/modelo e a quebra do sistema de ícones e símbolos no desenho, a que eles estão
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“acostumados”.

A sugestão, dessa forma, é que sejam utilizadas pelos professores de desenho artístico referências
diversas que envolvam tipos variados de métodos, desde o método tradicional de observação, com
conhecimento de técnicas que envolvem proporções e dimensões até referências de base perceptiva,
como o método da lateralidade.
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