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Questão de Investigação
 Nesta investigação queremos estudar a importância do uso 
das imagens na representação dos lugares. Em especial a relação 
entre os mapas (enquanto representações de um lugar) e os próprios 
lugares, questionando o papel mediador do design neste processo.

George Steiner circunscreve a identidade da Europa quando 
diz: desenhe-se o mapa das cafetarias e obter-se-á um dos marcadores  
essenciais da <<ideia de Europa>>. Numa altura de desunião marcada 
pelo recente Brexit e a ascensão de movimentos populistas e nacio-
nalistas que procuram fechar as fronteiras, esta ideia de mapeamento 
da riqueza e diversidade identitárias que se misturam, parece estar 
em constante perda. 

O empobrecimento identitário e a indiferença manifestam-se 
quando a ideia é confrontada com os mais massificados veículos  
de representação e mapeamento do território e da paisagem. 

Por exemplo no Google Maps a representação da cidade é criada 
e mediada através de sistemas automáticos de captura fotográfica 
das fachadas, indiferente às cidades em causa. Perante esta capacidade 
tecnológica de representação automática do território e das cidades 
pode-se questionar se existe ainda algum papel para o designer neste 
processo? Será agora anacrónica a mão que desenha o mapa?

Será agora anacrónica a mão que desenha o mapa?
Villem Flusser fala-nos do esquecimento do propósito pelo  

qual as imagens são criadas, apelidando-as de imagens técnicas (1983).  
Afirma que o homem ao invés de se servir das imagens em função do 
mundo, passa a viver o mundo em função das imagens (1983, p.29). 
Nesta inversão o mundo é vivido em função de imagens com elevada 
eficácia e exatidão, mas sem consciência ou significado.

Walter Benjamin diz-nos que saber orientar-se numa cidade não 
significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde 
numa floresta, requer instrução (Benjamin 1994, p.74). Esta alusão  
à virtude da desorientação e incerteza enquanto contributo para  
o conhecimento das cidades mostra um conhecimento vivencial  
da cidade, de quem nela deambulou e desenhou.

Neste sentido, a importância do papel mediador do designer  
estará na vivência do lugar e não na elevada capacidade de orientação, 
já resolvida pelos sistemas GPS presentes em todos os telemóveis.   

Existe um Genius Loci em cada lugar que 
peça uma representação própria?

O papel mediador do designer na representação dos lugares, 
passa também pelo conhecimento da sua história e as pessoas que  
o frequentam nos dias de hoje, com tudo o que isto implica nas  
decisões tomadas durante o ato de desenhar. Ao ver pelo desenho 
(Massironi, 1996), num diálogo entre a mente e a mão, o desenha-
dor sujeita-se a uma experiência de tempo e por isso original e irre-
petível. Coleciona  
um repertório de formas através da imitação, que mais tarde pode 
convocar para outros projetos. Promove uma sensação do lugar que 
sublinha a sua identidade e contraria a indiferença da representação.

Com este projeto pretendemos questionar se existe um Genius 
Loci (Norberg-Shulz, 1979) em cada lugar que peça uma representa-
ção própria. Um mapa feito à medida do corpo do lugar. 

Propomos um hibridismo entre o desenho de observação  
e o código cartográfico, na procura de artfactos que promovam  
uma representação significativa dos lugares. 

Estratégias Metodológicas:
Foi adoptado um método misto de reflexão / ação. Foram  

mapeados os diferentes âmbitos de intervenção e suas implicações 
através de diagramas (mapas mentais). De seguida foram propostas 
e aplicadas estratégias de desenho, na representação dos lugares.

Porquê estratégias de desenho?
Gómez Molina (1999) refere-se à palavra estratégias no domínio 

do desenho, a qual assume uma terminologia militar. Segundo  
Molina a estratégia realça as qualidades de astúcia e sentido de 
oportunidade. Tem implícita uma adequação ao lugar de conflito, 
um conhecimento visual detalhado dos elementos de intervenção  
na batalha, como de quem está ciente dos seus pontos fortes e conhece 
os pontos fracos do opositor, partindo de inseguranças que se mate-
rializam em certezas durante a prática do desenho. Existe previsão 
na estratégia, mas trata uma vontade de resolver as questões com 
que nos deparamos em campo. O desenho enquanto campo de batalha. 

Adotamos o termo estratégias de desenho, porque partimos  
de uma certeza de intenções, designadas pelos diagramas, mas com 
incerteza dos resultados. As estratégias são identificadas ao longo  
da constante prática do desenho dos lugares, em função dos problemas 
que surgem, numa procura de eficácia na representação significativa  
do espirito do lugar. Uma eficácia que surge no confronto direto 
com a paisagem. Concebemos estratégias combinando três técnicas 
em cada local a representar.

Cardoso, José (2016) Vista do Terreiro da Sé. Desenho sobre papel almaço, 5 folhas justapostas, 150x42cm.

Exemplo da imagem deste Poster: 
1. Desenhar o Terreiro da Sé pela sua ausência, ou seja, desenhar  
o que se vê do terreiro da Sé. 
2. Utilizar o desenho de contorno muito lento, enquanto modo  
de desenho. Obrigando a uma estadia prolongada no local. Usar  
um registo que permite uma codificação gráfica, bem como o registo  
descritivo de tipologias arquitetónicas.
3. Deformar o panorama num quarto de círculo, de forma a que  
a amplitude do seu ângulo corresponda à amplitude total do campo  
de visão, de quem observa a paisagem no local.
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Resultados
Resultado do exemplo apresentado:
Esta representação do Terreiro da Sé, vive da sua bela vista. O local do 
observador está marcado no mapa. Um segmento de recta que parta 
deste local e se dirija à Torre dos Clérigos no desenho de paisagem, de-
verá interceptar a mesma torre, na representação em planta.

Cardoso, José (2016) Mapa do Terreiro da Sé.

Resultados esperados da investigação:
No sentido de reforçar a componente experimental da investi-

gação pretende-se realizar exposições que valorizem e comuniquem 
a problemática abordada neste projecto de investigação. 

Pretende-se também publicar artigos em revistas da especialidade, 
que contribuam para uma validação da mesma investigação em curso.

Resultados palpáveis, outputs:
• Conceber estratégias de design para a representação dos lugares 
que contrariem a representação automática e indiferente.
• Formalizar, desenhar os lugares a partir da observação  
e deambulação, por forma a estimular um maior sentido do lugar.
• Mapas temáticos dos lugares, que ponham em prática as estra-
tégias concebidas nos diagramas (mapas mentais).
• Ampliar as possibilidades de representação do lugar pela síntese 
entre as experiências de observação e circulação.
• Contribuir para a criação de instrumentos de representação  
que acrescentem um maior conhecimento e perceção sobre o espaço.

Conhecimento adquirido, outcomes:
• Identificação de estratégias de design que permitam uma  
representação significativa e dos lugares, passíveis de serem  
postas em prática noutros lugares, por outros autores.
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