Universidades Lusíada

Araújo, António
Acerca dos métodos de perspectiva esférica no
desenho imersivo da arquitectura
http://hdl.handle.net/11067/5735
https://doi.org/10.34628/c0ff-k315

Metadados
Data de Publicação
Resumo

2020
Este artigo é escrito por um matemático e ilustrador e dirigido a
arquitectos. O autor pretende apresentar uma ferramenta que tem
desenvolvido – a perspectiva esférica - dizendo o que esta é para si
enquanto matemático e ilustrador, esperando que os arquitectos digam
para o que ela lhes poderá servir. Sendo ignorante face ao campo da
arquitectura, o autor tem uma ferramenta em comum com este - o desenho
– que servirá de fio de Ariadne para que não se perca irremediavelmente
na exposição que se s...
In this talk we will discuss how to draw spherical perspectives by hand
– or with elementary instruments such as ruler and compass – that can
then be visualized interactively as virtual reality panoramas. We will
consider the cases of equirectangular and fisheye perspectives, and
compare their relative merits as applied to the practical task of sketching
urban landscapes on location (“urban sketching”) and to drawing from
architectural plans of real or imagined places. Further we will use this p...

Tipo

bookPart

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-01-09T03:19:24Z com
informação proveniente do Repositório

http://repositorio.ulusiada.pt

SPHERICAL PERSPECTIVE METHODS
FOR IMMERSIVE ARCHITECTURAL
SKETCHES

António Araújo

Universidade Aberta, Lisboa, Portugal

António Araújo
Holds a degree in Physics and a
Master in Mathematics, in the specialty of Geometry and Topology.
His PhD thesis, with the theme
“Legendrian Varieties and QuasiOrdinary Hypersurfaces”, was
supervised by Orlando Neto.
He is Assistant Professor at
Universidade Aberta, having coordinated the Degree in Mathematics
and Applications and vice-coordinated the Master in Statistics,
Mathematics and Computing. He
received the Gulbenkian Prize
for Research Encouragement in
2000, and is researcher at CIAD
(Research Center in Arts and
Communication) since 2015 and
member of the Centre for Applied
and Fundamental Mathematics
of the Lisbon University. He lectured in Portugal, Austria, Spain,
Belgium, France, Germany and
England. His main Scientific
fields of interest are Lagrangean/
Contact Geometry and Geometry
applied to visual arts and computer graphics. He also works as an
illustrator, for books and journals,
having presented his work in exhibitions and teached in drawing
courses and workshops.

Abstract: In this talk we will discuss how to draw spherical perspectives by hand – or with elementary instruments
such as ruler and compass – that can then be visualized
interactively as virtual reality panoramas.
We will consider the cases of equirectangular and fisheye
perspectives, and compare their relative merits as applied
to the practical task of sketching urban landscapes on location (“urban sketching”) and to drawing from architectural
plans of real or imagined places.
Further we will use this practical task as a prompt to discuss what is, after all, a perspective – as an object of art and
as a geometrical entity. We propose a definition that puts
an ancient concept – anamorphosis – at the center of the
study of perspective, both classical and spherical. In this
way we stress that immersive visualizations, far from being an invention of the digital age, are a storied discipline
in the process of one more periodical revival.
Keywords: Spherical perspective; Immersive anamorphosis; Rational design; Architectural sketches; Virtual reality.
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ACERCA DOS MÉTODOS DE PERSPECTIVA ESFÉRICA NO DESENHO
IMERSIVO DE ARQUITECTURA
Introdução
Este artigo é escrito por um matemático e ilustrador e dirigido a arquitectos.
O autor pretende apresentar uma ferramenta que tem desenvolvido – a perspectiva esférica - dizendo o que esta é para si enquanto matemático e ilustrador,
esperando que os arquitectos digam para o que ela lhes poderá servir. Sendo
ignorante face ao campo da arquitectura, o autor tem uma ferramenta em comum
com este - o desenho – que servirá de fio de Ariadne para que não se perca irremediavelmente na exposição que se segue.

A perspectiva esférica e as visualizações imersivas
Definiremos muito rapidamente aqui o que é uma perspectiva esférica e a
sua relação com as visualizações em realidade virtual. Os detalhes técnicos poderão ser encontrados em (A. B. Araújo 2018b). A conexão com a perspectiva
clássica é longamente discutida em (A. B. Araújo 2016).
Se projectarmos conicamente um ambiente 3D sobre uma esfera centrada no
olho do observador obtemos uma imagem 2D (um desenho) sobre a esfera. Por
exemplo, na figura 1, uma cena envolvendo um corredor e um pátio interior foi
projectada sobre a esfera que se pode ver no canto superior esquerdo da figura.
Quando vista a partir do centro da esfera, esta imagem seria indistinguível do cenário 3D original. Trata-se de uma anamorfose imersiva. Este tipo de anamorfose
foi muito explorado no trabalho artístico de Dick Termes (Termes 1998).

Figura 1. A projecção cónica de um cenário 3D sobre uma esfera (canto superior esquerdo)
resulta numa anamorfose esférica. Projectando-a sobre um plano obtém-se um desenho
em perspectiva esférica. Desenho do autor. Agradecimentos ao meu estudante de Ph.D.
Lucas Olivero pela reconstrução da esfera a partir do meu desenho original.
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Projectando a esfera sobre um plano, usando uma projecção cartográfica
compacta, isto é, que projecte toda a esfera sobre um subconjunto limitado do
plano, obtemos um desenho. É a esse desenho no plano que chamamos uma perspectiva esférica. Por exemplo, na figura 1, vemos por baixo da esfera um desenho
obtido desta por via da projecção cartográfica equirectangular. Esta projecção – e
portanto a perspectiva - apresentará deformações angulares e já não causará o
trompe l’oeil da anamorfose original sobre a esfera, mas continuará a conter toda a
informação visual desta, pelo que seria possível inverter a projecção e recuperar
a anamorfose esférica. É precisamente isso que fazem as visualizações em VR:
permitem ao desenhador partir de um desenho no plano e projectá-lo para uma
esfera virtual que ele observa do seu centro com a ajuda de um monitor ou de
óculos 3D. Notemos que o processo prático é o inverso do teórico: O desenho
plano foi feito à mão pelo autor (em grafite sobre papel, formato A4) a partir
de observação directa no local, e seguindo as regras da perspectiva esférica, e a
anamorfose esférica foi obtida depois por colagem sobre uma esfera de esferovite
de uma transformação cartográfica feita por computador e impressa em papel.
É de notar que este processo não é novo. Foi explorado espectacularmente
nos tectos de igreja ilusionísticos do Barroco (Kemp 1990), nos panoramas do
sec. XIX (Huhtamo 2013), e hoje em dia em planetários e projecções em fulldomes
(Luciani e Lundberg 2016). O VR apenas permite realizar a experiência de forma barata e em pequena escala, tornando o desenho imersivo acessível a todos.
Além disso permite uma imersão a 360 graus, que seria muito difícil e dispendiosa de obter por via de imersão física, já que seria necessário colocar o observador
dentre de uma estrutura esférica de grandes dimensões. Finalmente, a inovação
teórica consiste na possibilidade de desenhar toda a perspectiva manualmente e
sistematicamente.

O desenho manual de perspectivas esféricas
Estas projecções e visualizações podem ser feitas por computador com relativa facilidade. Há software que permite fazer e visualizar fotografia de 360
graus, plugins de Photoshop que permitem desenhar directamente sobre a anamorfose imersiva, e software sofisticado que permite visualizar arquitectura não
só nas perspectivas esféricas mais comuns mas em perspectivas paramétricas
muito gerais (Correia e Romão 2007). Mas até recentemente era difícil construir
desenhos manuais em perspectiva esférica. O meu trabalho neste campo consistiu
em resolver três perspectivas esféricas – e por resolver quero dizer estabelecer regras sistemáticas para as desenhar com ferramentas simples, por exemplo régua
e compasso – e produzir um esquema geral para definir, compreender e resolver
perspectivas esféricas arbitrárias,” à mão”.
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Este trabalho de investigação, entre a matemática e o desenho, surgiu da
prática do último. Durante muito anos desenhei com um grupo chamado Urban
Sketchers (Urban Sketchers s.d.), que se dedica ao desenho de observação de paisagens urbanas. É um grupo muito frequentado por arquitectos, que encontram
nele um estímulo à continuada prática do desenho (há tantos arquitectos a praticar urban sketching que este poderá ser descrito como um grupo de refugiados
do CAD). Foi nesse contexto que senti a necessidade de explorar o desenho em
perspectivas imersivas. As opções clássicas para realizar tais desenhos à mão
estavam limitadas ao desenho em perspectiva cilíndrica, em perspectiva olho-de-peixe, e ao desenho de reflexão esférica. Todos estes tinham limitações. A
perspectiva cilíndrica captura 360 graus em redor do eixo vertical mas está limitada em elevação angular; o desenho de reflexões esféricas é fácil de fazer à vista,
mas não permite grande rigor pois é muito difícil de calcular sem computadores
(Glaeser 1999) já que não resulta numa projecção cónica. A perspectiva olho-de-peixe, que foi resolvida por Barre e Flocon (Barre and Flocon 1964) nos anos 60
para construções por régua e compasso, apesar de habitualmente nomeada esférica é na verdade apenas hemi-esférica, projectando apenas 180 graus em torno
de um eixo.

Figura 2. Duas perspectivas esféricas desenhadas pelo autor com régua e compasso
por observação de uma mesma cena (as escadas de um prédio). À esquerda, uma perspectiva
azimutal equidistante (olho-de-peixe de 360 graus); à direita uma equirectangular.

O meu primeiro trabalho neste campo consistiu em generalizar as construções de Barre e Flocon à esfera completa, dando um método rigoroso para construir uma perspectiva esférica total em régua e compasso. Esta solução já tinha
sido tentada por vários autores, mas apenas com resultados parciais ou métodos
baseados em grelhas fixas (Casas 1983, Moose 1986), dos quais se deve destacar o trabalho do arquitecto belga Gérard Michel, pela beleza dos seus desenhos
elaborados e pela precisão do seu processo (Michel 2013), que no entanto não
constitui uma perspectiva formal no sentido de Barre e Flocon. Foi precisamente
uma generalização formal dessa perspectiva de Barre e Flocon que apresentei
num preprint depositado no ArXiv em 2015, em que, além de resolver a ques-
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tão concreta da construção da perspectiva olho-de-peixe (mais correctamente,
da perspectiva azimutal equidistante), generalizando-a à esfera completa, reformulei a definição de anamorfose e de perspectiva de forma a sistematizar uma estratégia para resolver perspectivas esféricas gerais. Seguindo essa estratégia, e
quando o caso azimutal equidistante foi finalmente publicado em 2018 no journal
of mathematics and the arts (A. B. Araújo 2018b), publiquei também no journal of
science and technology of the arts uma solução de outra perspectiva esférica total:
a perspectiva equirectangular (A. B. Araújo 2018a), que é a perspectiva implícita
nas fotografias de 360 graus (figura 2). A estratégia geral pode ser vista desta
forma: primeiro, olhar para a perspectiva esférica como uma composição de dois
passos: a anamorfose esférica, vista como uma relação de equivalência cónica
entre objectos 3D (A. Araújo 2017a) seguida de um achatamento (flatenning) ou
planificação, que é essencialmente trabalho de cartografia. O essencial é que no
primeiro passo os actores naturais não são linhas mas sim geodésicas, e todas as
linhas são vistas como metades (meridianos) dessas geodésicas, terminando em
exactamente dois pontos de fuga diametralmente opostos entre si (pontos antípodas). O segundo passo, o achatamento, é essencialmente trabalho de cartografia,
e preocupa-se com fazer o traçado da projecção dos objectos anteriores de uma
forma adequada aos instrumentos do desenho – o que implica uma classificação das geodésicas em classes adaptadas à projecção utilizada, e um processo de
aproximação e interpolação que será específico a cada uma dessas classes, e portanto dependente da perspectiva esférica específica em estudo. Foi esta definição
geral de perspectiva que me permitiu obter uma solução sistemática das duas
perspectivas esféricas acima referidas.

Figura 3. Construção por régua e compasso, em perspectiva esférica azimutal equidistante,
de um quadrado situado atrás e à esquerda do observador, a partir da sua projecção
ortográfica (retirado de (A. B. Araújo 2018b)).
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Mais recentemente, e agora num trabalho de colaboração com L. Olivero e
A. Rossi, resolvemos uma terceira perspectiva, a cúbica (Araújo, Olivero e Rossi
2019). Já existiam trabalhos preliminares nesta perspectiva (Olivero, Barba e
Rossi 2018, L. Olivero 2019) mas a solução tornou-se geral e eficiente ao olhar
para a perspectiva cúbica não como um conjunto de perspectivas lineares mas
como uma única perspectiva esférica (um exemplo curioso de uma perspectiva
que é esférica mas não curvilínea) em que portanto os principais objectos a resolver
são geodésicas, pontos antípodas, etc..
Todas estas soluções de perspectivas esféricas, apesar de serem construtíveis à mão, requerem um trabalho de desenho técnico relativamente meticuloso
(ver por exemplo a construção da figura 3). É um desenho de estúdio, pouco
adequado ao trabalho de campo. A alternativa habitual às construções de régua e
compasso era o sistema de grelhas fixas, que peca por incompleto. Para resolver
este problema desenvolvi um método de grelhas móveis que implementa mecanicamente os grupos de simetria de cada perspectiva para resolvê-la completamente: é um sistema translacional no caso da perspectiva equirectangular (A.
Araújo 2018c) e rotacional no caso da olho-de-peixe (A. B. Araújo 2019a). Neste
momento não existe um sistema semelhante para a cúbica.

A perspectiva esférica e o desenho de arquitectura
Qual a conexão de tudo isto com o desenho de arquitectura? Deixarei que
sejam os arquitectos a proferir a sentença; partilho apenas algumas observações:
o desenho imersivo adapta-se naturalmente a um processo de desenho de levantamento (survey) de arquitectura, tanto informal (como no urban sketching) ou
formal, até porque as suas variáveis naturais são angulares, que correspondem às
que se podem medir a partir de um ponto fixo (com um teodolito, por exemplo,
e a partir destas as métricas podem ser obtidas por triangulação uma vez obtidas algumas medidas métricas de referência). Estas perspectivas têm lugar no
desenho de registo arquitectónico, especialmente no que se destine ao registo de
herança patrimonial, em que não só o plano mas o aspecto presente da estructura
deve ser registado. Nesse aspecto o desenho de ilustração em perspectiva clássica
continua a ter o seu papel pelo mesmo motivo que nem o 3D nem a fotografia
substituíram até hoje a ilustração científica (Salgado, et al. 2015): porque este desenho é instrumento de pensamento, de selecção, de exaltação do essencial por
exclusão do acessório. Ao contrário da fotografia, que tudo captura indiferentemente, o desenho é a expressão do pensamento do especialista, das suas selecções, raciocínios, interpretações e conclusões. Se isto é verdade para o desenho
em perspectiva clássica, também o será para o desenho em perspectiva imersiva,
quando a estrutura a representar tiver ela própria uma natureza imersiva, como
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é o caso em qualquer cena de interiores (mas não só). Evidentemente que para
além do survey mais técnico, este tipo de desenho poderá ser muito útil para a
divulgação do património, especialmente pela relação com a visualização em VR.
Também no product design estas perspectivas têm lugar – muitos produtos
são naturalmente imersivos, por exemplo o interior de um veículo, e onde quer
que o desenho de esboço for útil no desenho do produto, será também útil o esboço imersivo.
No concept design, na animação e no cinema, o desenho de arquitecturas
puramente ou parcialmente virtuais é uma constante, e o desenho manual partilha espaço com o 3D. É preciso lembrar que o futuro foi desenhado em gouache! Recodemos o trabalho de design de equipamentos para o clássico Blade
Runner, em particular o trabalho do ilustrador Syney J. Mead (Mead, Hodgetts e
Villeneuve 2017), que tem uma solidez particular que decorre do seu background
em desenho industrial. Muitos dos ambientes deste filme poderiam ter beneficiado de desenho imersivo manual na fase de ideação.
Poder-se-á pensar que tudo isto pertenceria ao passado. O futuro, se calhar, já
não se desenha em gouache, mas directamente em 3D. Mas será assim? Da veracidade dessa asserção depende a utilidade destes processos de desenho. Em termos
puramente técnicos parece-me que o desenho imersivo 2D ainda pode ser eficiente.
Isto será sempre dependente da cena em causa; claro que cada ferramenta tem o
seu nicho. Por exemplo, em cenas de grandes dimensões e com muitos elementos – o interior detalhado e amplo de uma catedral, ou um panorama exterior – é
mais fácil, rápido e barato esboçar grandes alterações com largos gestos em 2D
do que modelar e voltar a modelar repetidamente um grande número de objectos
3D que tais cenas podem envolver, desde estruturas a equipamentos a elementos
decorativos. Umas cinco ou seis pinceladas fazem o mesmo efeito impressionista
que muitas horas de modelação 3D, bastando para testar e recusar más ideias em
pouco tempo. O desenho imersivo 2D fará sentido face ao 3D mais ou menos nas
mesmas situações em que no passado a pintura matte vencia a modelação sólida.
Mas penso que o problema em causa merece mais do que uma mera análise
de eficiências. Julgo que pelo contrário é uma oportunidade para considerarmos
a situação do desenho propriamente dita nas nossas disciplinas. Tanto na arte
como na arquitectura o desenho – o desenho manual – tem tido pronúncios recorrentes de morte ou pelo menos de irrelevância. Penso que isso é trágico e decorre
de uma má interpretação da sua função mais profunda.
O que se segue tem a forma de uma polémica. Poderá parecer um ataque
às ferramentas digitais por parte de um saudosista. Nada estará mais longe da
verdade. O autor cresceu com o digital, desenha em digital, programa computadores desde criança. E é por reconhecer a importância destas ferramentas – até
mesmo a sua inevitabilidade – que considera crucial que os seus aspectos negativos sejam compreendidos e acautelados por uma consciência vigilante.
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Uma polémica: o desenho no tempo do BIM
Poucas ferramentas são tão variáveis na sua natureza como o desenho. O
desenho tem uma face dionisíaca e outra apolínea; pode ser a expressão plástica
mais livre, física, desregrada, ou pode ser um instrumento do pensamento racional. Nesta última forma, o Desenho Racional, é o território de Brunelleschi, Alberti,
e Monge.
Esse desenho racional sempre teve duas funções complementares, relativamente à arquitectura: por um lado permite o planeamento do que se pretende
que venha a existir. Por outro, permite a visualização mimética e ilusionística do
objecto planeado. A primeira função é servida pelo plano arquitectónico – é o
território de Monge, onde a leitura métrica é primordial. A segunda é o território
de Brunelleschi, da perspectiva e acima de tudo da anamorfose.
Estas duas funções são ilustradas em simultâneo na cúpula falsa que cobre o
cruzeiro da igreja de Santo Inácio de Loyola em Roma, pintada por Andrea Pozzo.
Pozzo desenhou a cúpula em planta e alçado (figura 4), como que para construí-la; a partir desses planos pintou uma anamorfose sobre o cruzeiro, que permite a
visualização ilusionística da cúpula planeada ( (Pozzo 1693), figuras 90-94 e (Pozzo
1700), figuras 49-53, e ver também a análise de (Fasolo e Mancini 2019)).

Figura 4. Construção da anamorfose da cúpula de Santo Inácio a partir de planta e elevação.
Figura 52 do segundo volume do tratado de Andrea Pozzo (Pozzo 1700).
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Tendo em conta que a anamorfose foi usada como substituto de uma cúpula que originalmente se pretendia real mas que não pôde ser construída, pelas
objecções dos seus vizinhos Dominicanos e acima de tudo por falta de fundos
(Clossey 2008, 85), o conjunto dos desenhos ortográficos e anamórficos pode ser
visto como um caso extremo de architectonic deliverable para um projecto arquitectónico que se ficou pelo virtual. A tensão entre o trabalho de puro ilusionismo e a
arquitectura enquanto tal é humoristicamente ilustrada por um episódio relatado
por Pozzo no seu tratado de perspectiva ( (Pozzo 1693), comentário à figura 91):
levantada a objecção de que as colunas que desenhara suportadas sobre mísulas
não dariam uma estrutura sólida à cúpula (figura 4), um pintor amigo de Pozzo
sanou a divergência com a garantia de que se as mísulas caíssem sob o peso das
colunas ele pagaria o estrago do seu próprio bolso.
Hoje em dia esta tensão entre as duas funções do desenho racional está algo
esbatida. O desenho técnico tem tendência a ser substituído pela modelação em
3D, e a visualização é deixada a cargo de caixas pretas opacas para o utilizador.
Parece-me que as perspectivas esféricas que descrevi atrás têm um interesse fundamental para o momento presente precisamente por estabelecerem uma conexão entre o desenho livre (“analógico”) e a visualização digital, por nos manterem cientes do ilusionismo da visualização, por nos manterem acordados para
as múltiplas possibilidades de visualização e dos seus significados, precisamente
num momento em que o digital é por vezes pensado como algo que torna o desenho obsoleto e a visualização trivial. São necessárias ferramentas de pensamento
que levem o digital a estimular – em vez de substituir – o desenho racional. E não
só esse. Algures entre o desenho dionisíaco e o apolíneo - está o esboço. O esboço
é a forma por excelência de pensamento visual. Permite que o pensamento corra
em direcção a um conceito que existe ainda apenas em sombra. Pode dar-lhe
forma parcial, permitindo que passagens vagas coexistam com as rigorosas. Este
é o território próprio da ideação.
Ora este território de fronteira é dificilmente acessível às ferramentas informáticas e processos sofisticados que cada vez mais tomam o lugar do desenho
tradicional na prática do design e da arquitectura. Os meios digitais incentivam
um processo rígido que restringe a fluidez do pensamento característica do esboço. Num artigo sobre as limitações do BIM (Building Informational Modelling),
Coates et al. afirmam que “BIM focuses thought on objects, but the aim of architecture is to create spaces defined by objects” (Coates, et al. 2010) e “BIM currently represents digital Lego, not the digital clay” (ibid.). Referindo-se ao BIM,
Calisti diz:
it forces us to produce our designs counterintuitive to how we’ve been trained
and how we think as architects. It wants precision and information too early
in the design process. I still draw and sketch with pencils and fat markers on

As fórmulas na arquitectura

53

António Araújo

yellow trace. There is fluidity to that process. Drafting by hand is still free
because it doesn’t require the exactness that a computer demands. (Calisti
2011).
Note-se que estas são posições minoritárias. O contra-argumento é que não
há nada no processo BIM que obrigue o arquitecto a usar o Revit ou o ArchiCAD
quando devia estar ainda a segurar num lápis; que se trata de uma má compreensão do processo BIM e má utilização do software, análoga à do estudante que
desenha directamente no SketchUp ou no AutoCAD em vez de pensar primeiro
no que pretende. Na verdade parece ser mais consensual a opinião de que que
os automatismo do BIM poupam tempo que se pode gastar no design. Segundo
(Wakita, et al. 2017) “the profession of architecture has changed from 20% design
and 80% working drawings to 80% constructing a three‐dimensional (3D) model
and 20% working drawings. With Revit, when the design development phase of a
project is complete, the working drawings are all but complete as well.” Portanto
o que se apaga não é a posição do designer mas a do draughtsman. Este aspecto
ecoa outras áreas como o desenho de animação, em que o software moderno tende a eliminar o desenho em prol da modelação 3D. Mas note-se que ainda assim
Wakita et al. frisam a continuada importância do desenho manual para o arquitecto, enquanto instrumento de pensamento (tal como os animadores 3D ainda
precisam de fazer desenhos preliminares). O desenho livre viveria em pleno no
design ainda que o desenho técnico perdesse a sua posição, de qualquer forma já
antes reduzida a tecnicismos de CAD. Serão portanto as críticas anteriores apenas equívocos grosseiros? As posições não me parecem incompatíveis. Afinal, se
a “utilização indevida” do software é um erro, mas um erro comum – e parece
sê-lo entre estudantes quando não estritamente proibidos a usar o software na
fase inicial de design – temos que considerar o que o motiva. O autor confessa de
novo ser ignorante na arquitectura, mas reconhece aqui ecos de problemas transversais, presentes no seu próprio campo. Há bons motivos para estes “erros” de
estudantes e mesmo de profissionais: primeiro, as ferramentas digitais partilham
da natureza das sereias. Seduzem-nos com as suas facilidades, fazendo-nos esquecer as suas limitações, e induzem uma preguiça mental - recentemente um
arquitecto comentava que notara uma proliferação de construções que pareciam
presets do SketchUp “right down to the color scheme”. Mas além da cenoura, há
o chicote: o desenhador sabe que a sua ideia será filtrada mais à frente no processo de criação por aquilo que o software lhe permitirá implementar. Por isso o
desenho, ainda que comece livre no lápis, terá tendência a acabar “BIMesco” se
destinado a passar por um processo BIM, porque será filtrado mais à frente pelas
ferramentas do processo. E o BIM é apenas o exemplo mais recente, isto é verdade das outras ferramentas digitais (lido num fórum de arquitectos: “It’s just CAD
all over again”). Sendo assim é natural começar a desenhar no software o mais
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cedo possível, sendo esta a forma mais básica de desenhar para o software. Não
vale a pena planear em barro o que será contruído em Lego. Não é que o designer
perca criatividade – apenas, e rapidamente, se habitua a ser criativo dentro dos
parâmetros criados pelo software. Ora esses parâmetros podem não ser os mais
desejáveis, mas pior, a habituação torna a limitação invisível. O designer passa a
imaginar dentro do mundo criado pelo engenheiro de software.
Mas não é isto verdade de qualquer meio ou ferramenta de produção, digital ou não? O desenhador que desenha para gravura tem que filtrar o desenho
para o processo da gravura. Sim. O que é novo é que o software parece fazê-lo de
forma mais insidiosa, de alguma forma mais próxima ao centro do nosso pensamento. Escrevi sobre este mesmo assunto de uma perspectiva mais geral em outra parte (A. Araújo 2017b), e as críticas às ferramentas de modelação associadas
ao BIM (ou à sua má utilização) parecem-me espelhar o que encontrei no contexto da utilização da computação noutros campos aplicativos do desenho, como a
ilustração ou a animação (mas mesmo na própria programação!): há um fenómeno que denomino de blackboxing, uma tendência das ferramentas digitais a tornarem opacos os conhecimentos fundamentais por detrás de interfaces que definem
o âmbito não só do realizável, mas do imaginável, e a limitar impercetivelmente
a extensão do pensamento e da criatividade. Os interfaces não são neutros. E não
é apenas o interface visível (gráfico) mas o próprio paradigma de abstracção e
encapsulamento, muito associado à corrente tendência da programação orientada por objectos (OOP) que impõe vícios de pensamento compartimentalizado
(sobre o efeito burocratizante e limitador do paradigma OOP ver por exemplo
(Papert and Turkle 1991) e (Graham 2017)). Há uma tendência para o artista (ou
o arquitecto) adaptar o seu pensamento ao interface em vez do oposto (Norman
1990). Isto é natural. Em geral ele não terá acesso ao programador, a não ser como
consumidor, e, portanto, a sua influência é limitada. E mesmo quando tem esse
acesso, as modificações fundamentais ao software são demoradas; antes que sejam feitas já o arquitecto, seduzido pelos avanços correntes, e pressionado pelos
seus projectos, se habituou a pensar no esquema existente.
Há que considerar ainda a competição por um recurso fundamental - o tempo – entre as actividades fundamentais do pensamento de uma determinada profissão (o pensamento sobre a arquitectura em si) e as actividades de mera gestão
das ferramentas, que no caso da informática toma proporções preocupantes se
considerarmos as infindáveis considerações sobre comparação de software e hardware, em relação a opções de aquisição, treino, manutenção, adaptação a bugs
e insuficiências do software e equipamento. Ver por exemplo os problemas com
a qualidade dos desenhos 2D derivados de software BIM (Kim e Chin 2019), que
poe em causa a alegada simplicidade dos novos métodos, pedindo tempo e trabalho essencialmente ad-hoc para corrigir as insuficiências do software. Isto não
é caso único à arquitectura. Frequentemente o autor destas páginas fez trabalho
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de ilustração digital para poupar tempo, verificando depois que todo o tempo
ganho tinha sido gasto a investigar bugs do software que impediam a finalização do trabalho. Esse mesmo tempo poderia ter sido gasto a desenhar à mão e
corresponderia assim a tempo de treino numa prática fundamental – o desenho
em si – em vez de ser gasto num problema acessório e de valor efémero (a caça
ao bug de um programa que não será relevante dentro de seis meses). Muitas
vezes é apenas em trabalhos de larga escala que o ROI (return on investment) nas
ferramentas digitais mais sofisticadas se torna realmente positivo quando tudo é
considerado. Isto ecoa as considerações de Graham acerca do OOP:
Object-oriented programming is popular in big companies, because it suits
the way they write software. At big companies, software tends to be written
by large (and frequently changing) teams of mediocre programmers. Objectoriented programming imposes a discipline on these programmers that prevents any one of them from doing too much damage. The price is that the
resulting code is bloated with protocols and full of duplication. This is not too
high a price for big companies, because their software is probably going to be
bloated and full of duplication anyway. (Graham 2017)
A filosofia OOP de encapsulamento e abstracção leva à compartimentalização dos saberes, e a tendência é a de esconder precisamente os pontos de maior
interesse em caixas negras. Dizer isto implica evidentemente uma hierarquização
dos saberes por parte de quem o afirma, mas não me parece temerário afirmar
que saber construir uma grelha uniforme em perspectiva é um saber mais elevado – e demonstravelmente menos efémero – do que saber onde se encontra o
item de drop-down menu que desenha por mim essa grelha na iteração corrente do
Photoshop (ou o método do objecto na library – vai dar ao mesmo). E no entanto
é a este último conhecimento que as pressões competitivas tendem a dar prioridade. As ferramentas digitais tornam os saberes fundamentais aparentemente
desnecessários, e o que é desnecessário não é aprendido porque a curto prazo
não é competitivo fazê-lo. Mas isto é a armadilha de optimizar para um extremo
local. No longo termo são os saberes mais profundos os mais produtivos, e o resultado de não os ter é uma produção de âmbito limitado e medíocre, ainda que
eficiente; e isto não será um problema competitivo se todos os profissionais estiverem igualmente limitados (portanto não há sequer um providencial “canário
na mina” que dê o alarme), mas será um problema para a qualidade absoluta do
output: para a cultura emergente das escolhas feitas.
Trazendo esta divagação para o assunto que nos interessa aqui, o estudo
das perspectivas esféricas, consideremos que em (Luciani e Lundberg 2016) são
referidos diversos métodos – utilizando interfaces informáticos – para ajudar designers a construir apresentações para full domes. Todos os métodos esbarraram
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com um problema fundamental: os designers não tinham intuição geométrica
para as deformações decorrentes da perspectiva esférica. Não descurando de forma alguma o valor e interesse desta procura de interfaces para facilitar este tipo
de desenho, está aqui implicitamente assumido que o propósito é encontrar o interface que evite a aprendizagem da perspectiva esférica. Eu penso que o oposto
é necessário. O que pensaríamos se alguém dissesse isto da perspectiva clássica?
Mas não nos admiremos, porque se isso não é dito explicitamente (por pudor residual) é no entanto praticado sempre que o ensino confunde a perspectiva com
um conjunto de regras ad-hoc, implementáveis por grelhas ou pelo carregar de
um botão. Tomo aqui a posição inversa: penso que pelo contrário o maior interesse da visualização de panoramas VR é que nos dá a desculpa não apenas para
comprar novos gadgets e aprender as peculiaridades de novos interfaces transitórios mas para estimular o desenho, que é como quem diz, o nosso cérebro visual,
e para aprender a pensar de forma diferente, criando novos problemas e novas
estéticas, resolvendo problemas que não são meras dificuldades transitórias mas
enigmas interessantes cujas respostas perdurarão no tempo. O desenho em perspectiva esférica não é justificado pela sua aplicabilidade à construção de ilusões
visuais em realidade virtual (as belas ou as úteis) mas pelo contrário, a produção
dessas ilusões (as belas ou as úteis) é justificada, amplamente, por nos dar uma
desculpa para pensar e desenhar.
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