
Desenho 2 
Mapa do Caminho

Agora prepara-te para fazeres um 
passeio à volta de casa. 
Leva na mão a prancheta com uma 
folha de papel presa com fita-cola e 
um lápis afiado.
À medida que vais andando observa 
as coisas que encontras à tua volta, 
umas à direita, outras à tua esquer-
da. Umas mais perto e outras mais 
longe. Imagina que és um pássaro 
em pleno voo e que vês tudo de 
cima, do céu, mas não muito alto. 
Começa a fazer o desenho do teu 
caminho, as casas e os jardins, os 
muros, as árvores, os carros estacio-
nados. Desenha-os como se os vis-
ses desse ponto de vista. Lembra-
-te que estás a construir um mapa, 
portanto, tens de os situar no seu 
sítio e em relação uns aos outros na 
tua folha. Vai preenchendo o teu 
desenho à medida que vais andan-
do. O teu passeio e o teu desenho 
acabam quando já não tiveres mais 
espaço na folha. 

Desenho 1 
Ondulação das Colinas

Procura sozinho ou com um ami-
go um lugar confortável para dese-
nhares, onde tenhas uma vista para 
os campos cultivados, os pomares, 
as encostas e vales. De preferência 
um lugar alto e à sombra de uma 
árvore. Repara na ondulação que 
os montes e vales fazem na paisa-
gem e nas linhas provocadas por 
essas ondulações. São linhas cur-
vas que acompanham os terrenos, 
as árvores e até as estradas. Muitas 
vezes são os limites dessas coisas e 
são elas que desenham o relevo da 
paisagem.
Prepara a tua folha na pranche-
ta e com um lápis afiado começa 
por desenhar a linha do horizonte, 
também ela ondulada pelos mon-
tes e vales. Acompanha esta linha 
de um lado ao outro da tua folha, 
seguindo-a ao mesmo tempo com 
o olhar. A seguir desenha as outras 
linhas que nascem dela e vão des-
cendo, formando os relevos com 
várias direcções. Usa as linhas para 
preencheres os espaços que vão 
surgindo e acrescenta os elementos 
que vais observando: casas, árvores, 
postes e cercas, etc.

Desenho 3
Os Campos e a Terra

Observa a terra de um campo de 
cultivo. Vê atentamente como se 
formam os padrões e os relevos, as 
sombras e texturas.
Vês espaço entre as linhas de on-
dulação até ao fim do terreno? Ou 
pelo contrário está a terra desor-
ganizada e confusa? É a terra lu-
minosa e brilhante? Ou escura e 
profunda? Diante da tua folha vais 
preencher a «terra» do teu desenho 
com linhas riscadas, mantendo 
sempre a mesma cadência, inten-
sidade e força. Este é um desenho 
mecânico e regular, de gestos repe-
tidos, nervosos e cheios de energia. 
Usa a rapidez e intensidade do lápis 
para fazer cinzas claros e prateados, 
ou risca o papel com mais inten-
ção para teres um preto profundo 
e brilhante. Sobrepõe riscos com 
direcções diferentes para preencher 
espaços vazios ou criar clareiras de 
luz. Começa por criar padrões pe-
quenos e contidos e à medida que 
vais sentindo a mão mais segura po-
des arriscar fazer padrões maiores, 
mais riscados e expressivos. Deixa, 
por vezes, a mão descontrolar-se, 
mas não apagues os teus erros. Uti-
liza-os para criar novos padrões ou 
risca por cima para os esconderes.Observar é falar. Desenhar é respirar. Imaginar é caminhar. 
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