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resumo 
 

 

A Geometria Descritiva, domínio da representação gráfica rigorosa, 
substancia-se em experiências relacionadas com as actividades do homem, 
procurando a representação do espaço e a comunicação visual das formas. 
Excede contudo o seu propósito mais perceptível para se definir enquanto 
acto racional de análise e investigação do observado e imaginado. A sua 
manipulação concede habilidades porventura insuspeitadas, ela permite o 
desenvolvimento de capacidades mentais individuais e específicas. Ao ensino 
tradicional desta disciplina associam-se algumas limitações na demonstração 
do real, nem sempre perceptível. As novas tecnologias em geral, e os 
ambientes de visualização tridimensional em particular, podem contribuir 
significativamente para a compreensão de uma linguagem descodificadora da 
aparente complexidade. Estas ferramentas auxiliares parecem no entanto pôr 
em causa os saberes que as sustentam e permitiram o seu desenvolvimento. 
Nada mais do que um equívoco, são apenas meras descendências. 
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abstract 

 
Descriptive Geometry, domain of a true graphic representation, has grown in 
experiments related to the evolution of man´s activities, looking for the 
representation of space and visual communication of shapes. However, it 
exceeds its most obvious purpose in order to be defined as a measure of 
rational analysis and investigation of the observed and the imagined. Its 
handling offers perhaps unsuspected skills, thus it allows the development of 
individual and specific mental abilities. The tradicional teaching of this subject 
is associated with some limitations in showing the real, not always perceptible. 
The new technologies in general, and the domains of three-dimensioanl 
visualization in particular, can contribute significantly to the understanding of a 
language decoder of na apparent complexity. Nevertheless, those useful tools 
seem to put into question the sustained knowledge that allowed their 
development. Nothing more than a mistake, they are just mere descendents. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende enunciar um exercício reflexivo acerca da Geometria 

Descritiva, centrando as atenções sobre as suas especificidades intrínsecas, e sobre o seu 

ensino e aprendizagem. As motivações deste estudo decorrem em boa medida de 

práticas de ensino onde se problematizou o valor e o propósito da disciplina, assim como 

as metodologias para a transmissão dos seus conhecimentos específicos. Pretende-se 

abordar a validade do ensino tradicional e o papel que poderão desempenhar as novas 

tecnologias nas aquisições decorrentes da aprendizagem da disciplina. Neste sentido, 

procura-se reflectir acerca de várias questões consideradas essenciais: 

- Qual é a pertinência da Geometria Descritiva? 

- Ainda faz sentido o ensino da Geometria Descritiva se as novas tecnologias 

permitem representações gráficas com um rigor maior? 

- Poderão as novas tecnologias contribuir para o ensino da Geometria Descritiva? 

- Quais são as novas perspectivas pedagógicas para o ensino da disciplina? 

 

Para o desenvolvimento das várias temáticas organizou-se o estudo em quatro 

momentos complementares. 

Na primeira parte; Geometria, enquadramento e percurso; efectua-se um 

reconhecimento histórico contextualizado do seu percurso, enquadrando-a enquanto 

domínio intrinsecamente relacionado com o progresso das actividades humanas e da 

técnica. 

A segunda parte; Geometria Descritiva, funções e aquisições; apresenta uma 

reflexão acerca da sua abrangência, desde a sua validade enquanto método de 

representação, pertinência na formação e desenvolvimento de capacidades mentais, e 

aplicação profissional alargada. 

A terceira parte do trabalho; Geometria Descritiva, tradição e novas tecnologias; 

procura efectuar um reconhecimento das aplicações informáticas orientadas para a 

disciplina ou passíveis de aplicação na sua leccionação. Pretende-se problematizar o 

ensino e a aprendizagem da disciplina em torno de duas vertentes, o ensino tradicional e 
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o ensino apoiado nas novas tecnologias, procurando abrir novas perspectivas 

pedagógicas. 

Na quarta parte; Geometria Descritiva, ensino e aprendizagem com ambiente de 

visualização tridimensional aplicado ao método da dupla projecção ortogonal; aborda-se 

o desenvolvimento de alguns recursos didácticos relacionados com os conteúdos de uma 

unidade temática e a sua aplicação em contexto de sala de aula. Pretende-se reflectir 

acerca do seu modo de utilização e acerca da sua validade no processo de ensino-

aprendizagem da Geometria Descritiva. 

Por último, tecem-se algumas considerações finais procurando algumas conclusões 

acerca das questões levantadas, assim como abrir novos campos de investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - GEOMETRIA, ENQUADRAMENTO E PERCURSO 
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1 - O pensamento geométrico 

 

Uma leitura acerca das origens da geometria, etimológica ou associada às suas 

aplicações, remete sempre para a necessidade de resolução de problemas de natureza 

prática, problemas que incentivaram o seu estudo. A definição do termo Geometria, de 

origem grega (Geo - terra; metrein - medir), remete precisamente para a necessidade de 

obter uma solução para um problema concreto. Desde a civilização egípcia que a 

geometria está ligada a práticas do quotidiano relacionadas com a agricultura, 

construções e movimento dos astros. Todos os anos o rio Nilo extravasava as margens e 

inundava o seu delta, sinónimo de prosperidade dado o depósito de lamas aluviais ricas 

em nutrientes nos campos de cultivo, tornando o delta do Nilo a mais fértil terra lavrável 

do mundo antigo. Contudo, o rio destruía as marcas físicas de delimitação de 

propriedades, resultando conflitos sobre o uso dessa terra não delimitada (LAWLOR, 

1982: 6), assim como dificuldades na averiguação de impostos devidos. Os agrimensores, 

funcionários cuja tarefa era avaliar os prejuízos das cheias e restabelecer os limites 

fundiários, aprenderam a determinar as áreas de lotes de terreno dividindo-os em 

rectângulos e triângulos. 

O percurso da geometria está intimamente ligado à matemática, cujo maior 

desenvolvimento se deu no período helénico da civilização grega. A obra de Euclides, Os 

Elementos, escrita por volta de 300 a.C., é referenciada como o livro de matemática de 

maior influência escrito até então (PEDOE, 1982: 123). Esta obra, composta por treze 

volumes1, é uma compilação e sistematização do conhecimento matemático dos seus 

antecessores da época clássica, tais como Tales de Mileto e Platão. Euclides foi um dos 

primeiros a apresentar a matemática como ciência dedutiva, sendo que cada afirmação 

deveria ser deduzida de outras mais simples de maneira lógica e sucessiva. Os 13 livros 

têm uma estrutura semelhante. Em primeiro lugar são apresentadas definições, 

seguindo-se uma lista de proposições, as quais estão relacionadas com as definições 

                                                
1

 Os tópicos tratados em cada um dos volumes de Os Elementos são: Livro I - Os fundamentos da geometria plana; Livro II - 

Álgebra geométrica; Livro III - Teoria da circunferência; Livro IV - Figuras inscritas e circunscritas; Livro V - Teoria das 
proporções abstractas; Livro VI - Figuras geométricas semelhantes e proporcionais; Livro VII - Fundamentos da teoria dos 
números; Livro VIII - Continuação da proporção e teoria dos números; Livro IX - Teoria dos números; Livro X - Classificação dos 

incomensuráveis; Livro XI - Geometria dos sólidos; Livro XII - Medição de figuras; Livro XIII - Sólidos regulares. 



26 
 

 

apresentadas. O primeiro livro começa com uma enunciação de 23 definições, 5 

postulados e 5 noções básicas2. O quinto postulado de Euclides gerou controvérsia desde 

a publicação de Os Elementos, resultando na invenção das geometrias não euclidianas no 

séc. XIX. 

Vitrúvio (séc. I a.C.), produziu a primeira sistematização conhecida de representação 

gráfica e geométrica, aplicada à arquitectura e construção. O De Architectura constitui-se 

como o primeiro tratado de teorização acerca da prática da arquitectura, procurando 

defini-la segundo várias vertentes: O Ordenamento, a Disposição, a Euritmia ou 

Proporção, a Utilidade e a Distribuição3 (SOUSA, 1997: 15). Este tratado em dez livros 

veiculou informações sobre técnicas de construção e composição arquitectónica, 

procurando organizar padrões de proporção: utilitas, venustas e firmitas (utilidade, 

beleza e solidez). Para além de reunir conhecimentos acerca da geometria métrica, 

Vitrúvio aborda técnicas de representação de edifícios, referindo-se à Iconografia (planta) 

e Ortografia (alçado) como ferramentas essenciais de composição arquitectónica. Os 

conhecimentos relativos à geometria começam a adquirir uma aplicação na 

representação dos objectos, constituindo-se como um suporte para a materialização das 

ideias. A geometria constitui-se como uma forma de interpretação do real, um 

instrumento a partir do qual se procurou a essência e o significado das coisas, numa 

tentativa de dominar o real. No seu tratado Vitrúvio refere-se, embora de forma 

incipiente, a algumas questões ligadas à perspectiva, remetendo apenas para as 

                                                
2

 Referenciam-se aqui apenas as Noções Comuns ou Axiomas e os Postulados, Noções comuns ou axiomas:  1) Coisas que são 

iguais a uma mesma coisa são iguais entre si;  2) Juntando iguais a iguais, os totais são iguais;  3) Subtraindo iguais de iguais, as 
diferenças são iguais;  4) Coisas que coincidem uma com a outra são iguais uma à outra;  5) O todo é maior do que a parte. 
Postulados: 1) Construir uma linha recta de um ponto a outro ponto;  2) Prolongar continuamente uma linha recta numa linha 

recta; 3) Construir um círculo (o que hoje se considera uma linha recta) com centro e raio dados;  4) Todos os ângulos rectos 
são iguais;  5) Se uma linha recta cai em duas linhas rectas de forma a que os dois ângulos internos de um mesmo lado sejam 
(em conjunto ou "soma") menores que dois ângulo rectos, então as duas linhas rectas, se forem prolongadas indefinidamente, 
encontram-se num ponto no mesmo lado em que os dois ângulos são menores que dois ângulos rectos. 

Consultado em http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm16/paginicial.htm. Acesso em 10.03.2010. 
3

 Segundo Vitrúvio, a Disposição “corresponde ao arranjo conveniente de todas as partes, de forma que sejam colocadas 

segundo a respectiva qualidade. As Representações, ou, para falar como os gregos, as Ideias da Disposição podem ser feitas de 
três maneiras: nomeadamente, por Iconografia, por Ortografia e por Cenografia. A Iconografia é quando com a régua e o 
compasso num espaço reduzido se traça o Plano dum Edifício, como se fosse sobre o terreno. A Ortografia representa também 

um espaço reduzido a elevação de uma das fachadas com as mesmas proporções que deve ter a obra que se quer construir. E a 
Cenografia demonstra a elevação não apenas de uma fachada, mas também as envolventes laterais pela concordância de 
todas as linhas que confinam num ponto. Estas coisa obtêm-se através da Meditação e da Invenção; a Meditação é o esforço 
que o espírito faz, convidado pelo prazer de ser bem sucedido de alguma coisa; a Invenção é o efeito que este esforço de 
espírito que dá uma nova explicação aos assuntos mais obscuros. Através destas três maneiras faz-se uma representação 

perfeita e acabada da Disposição de um edifício.” (VITRÚVIO, Op. Cit. SOUSA, 1997: 15). 

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm16/paginicial.htm
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abordagens efectuadas por Demócrito e Anaxágoras. Com Vitrúvio, e após séculos de 

consolidação de conhecimentos, a geometria começa a direccionar-se para uma função 

representativa, embora orientada apenas para uma representação ortogonal de 

desenhos para a construção. Contudo, este percurso não teve continuidade no Império 

Romano, civilização que empregou sobretudo as aplicações práticas da geometria para a 

arquitectura e construções civis e militares4. 

A aplicação da geometria enquanto ferramenta de suporte para a representação do 

espaço encontra claramente a sua aplicação na produção artística. No entanto, com a 

queda do Império Romano, e durante cerca de um milénio, sucedeu-se um período 

recessivo que influenciou e condicionou a produção artística. Este abrandamento está 

também relacionado com o facto da pintura religiosa medieval não apresentar 

preocupações de representação realista, prevalecendo uma representação simbólica 

onde as posições e dimensões dos personagens estavam relacionados com uma dimensão 

espiritual e com a mensagem que se pretendia transmitir. Gonçalves refere que “a 

preocupação do artista medieval era comunicar uma ideia, um conceito, uma alegoria, e 

não a representação realista dos factos, ou seja, o espaço representado na obra medieval 

não era o espaço real, pois não tinha a aspiração de simular a realidade de forma 

objectiva.” (GONÇALVES, 2009: 44).  

A este simbolismo não é alheio a hegemonia da igreja católica enquanto única 

autoridade intelectual e cultural na época, assumindo-se como modelo de referência para 

as populações subservientes. A produção artística, sobretudo a pintura, é neste período 

uma actividade ao serviço da igreja que dela se serve para comunicar com os fiéis5. Esta 

‘apropriação’ da pintura pela igreja restringiu, durante toda a idade média, a expressão 

pictórica à sua efectiva bidimensionalidade, “a pintura era um depositário de um 

academismo, durante séculos paralisada, com as figuras aprisionadas em exíguos limites 

                                                
4

 Segundo BOYER “as artes práticas como a medicina e a agricultura eram cultivadas com algum interesse, e a geometria 

descritiva era olhada favoravelmente. Projectos notáveis de engenharia e monumentos arquitectónicos se relacionavam com os 
aspectos mais simples da ciência, mas os construtores romanos se satisfaziam com técnicas práticas elementares que 

requeriam muito pouco conhecimento da grande massa do pensamento grego.” (BOYER, 1991, Op. Cit. GONÇALVES, 2009: 42). 
5

 A este respeito, Murtinho refere que “À ‘literatura dos leigos’ - a pintura - são-lhe reconhecidas no concílio de Arras (1025 

a.D.), as seguintes finalidades: catequética, histórica e estética. Ou seja, como diz Honório de Autun, tornar bela a casa de 
Deus, para chamar à memória a vida dos santos e para o deleite dos ignaros. Doravante, a pintura assume institucionalmente a 
função descritiva e narrativa dos textos sagrados, (…), fazendo juz à célebre máxima com que se justificou a representação 
pictórica dos temas cristãos: ’Quod legentibus sriptura, hoc idiotis pictura’. (‘A pintura leva a palavra de Deus aos 

analfabetos’)”, (MURTINHO, 2000: 53|54) com citação de Horst Woldemar Janson. 
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e condenadas a um isolamento estéril.” (MURTINHO, 2000: 54). Assim, verifica-se a 

ausência de preocupações na representação da terceira dimensão, as figuras são 

representadas num mesmo plano e é atribuída uma simulação de profundidade apenas a 

eventuais edificações6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora sem grande rigor, a verdade é que a representação pictórica medieval 

ensaiou a inclusão da terceira dimensão na representação simbólica através de alguns 

artifícios. Nestas representações, o observador assume-se como o ‘ponto de chegada’ das 

linhas que lhe são perpendiculares, resultando na deformação óptica da convergência 

dessas linhas. Aqui a pirâmide visual abre as formas ao observador, provocando um 

aumento do tamanho das formas mais afastadas e uma diminuição das mais próximas, 

contrariamente ao efeito óptico da perspectiva renascentista elaborada posteriormente 

onde os objectos mais próximos são maiores que os mais afastados7. 

No início do séc. XIV, análogo com o final do período medieval, esta forma de 

representação limitada e associada a uma noção de um mundo finito subjugado ao 

divino, começa a ser rejeitada por alguns artistas que procuram uma forma de 

                                                
6

 A este respeito, Panofsky refere que “a tarefa da História da Arte Medieval consistia em harmonizar uma multiplicidade de 

objectos isolados anteriormente, embora habilmente associados, com vista à formação de uma unidade autêntica.” 
(PANOFSKY, s.d., Op. Cit. GONÇALVES, 2009: 42). 
7

 Murtinho, reconhece contudo que o ”paradigma de representação ideal dos seres induz no artista uma atitude imaginativa 

puramente passiva através do estabelecimento estereotipado de modelos endógenos, perfeitos e imutáveis.” (MURTINHO, 

2000: 62). 

Figura 1 - "Cristo Pantocrator", fresco da abside da Igreja de São Clemente, Barcelona. 
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representação capaz de conferir uma amplitude espacial mais alargada8. Giotto e Duccio 

ensaiaram, embora sem o rigor científico da perspectiva do Renascimento, as primeiras 

representações perspécticas aplicadas na pintura. Embora sem um suporte geométrico de 

construção, esta perspectiva, apelidada de intuitiva ou natural, permitiu a introdução de 

profundidade nas representações pictóricas. A inserção das cenas em elementos 

construídos, geralmente geométricos, favoreceu a obtenção da terceira dimensão através 

da noção de profundidade conseguida com o recurso a pontos de fuga, consequente 

convergência de direcções paralelas, e destaque dos elementos mais próximos9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - A inquietação da representação do real no Renascimento 

 

 

 

                                                
8

 Segundo Gonçalves “a noção de ‘infinito’ estava fundamentado no conceito matemático segundo o qual todas as rectas 

paralelas se encontram em um ponto no infinito.” (GONÇALVES, 2009: 52). 
9

 Murtinho refere que “Como na pintura grega, a arquitectura tornar-se-à um elemento importante na caracterização dos 

espaços. O enviezamento dos elementos arquitectónicos, na sua totalidade representados ou a sua sobreposição, contribuirá 

para o desenrolar espacial das cenas apresentadas. O facto de Giotto colocar as cenas no primeiro plano, obrigava a que o 
espectador, ao incidir sobre a parte inferior do quadro, se imaginasse ao nível dos figurantes, conferindo um sentido mais 
penetrante à superfície pictórica, ao mesmo tempo que o espaço resulta como uma adjunção na cena. Em Duccio as cenas 
aparecem representadas vistas de cima, distanciando o público da acção. No entanto, ambos conseguem conferir existência 
‘real’ às coisas que conhecemos por via das impressões sensoriais e que, depois de representadas, facilmente identificamos.” 

(MURTINHO, 2000: 100). 

Figura 2 - “A natividade”, 1302. Fresco da capela de Arena, Pádua. Giotto (1267-1337). 
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2 - A inquietação da representação do real no Renascimento 

 

Com o renascimento, as primeiras experiências de Giotto e Duccio acerca da 

perspectiva adquirem uma evolução substancial, formulando-se um conjunto de regras 

científicas que permitiriam a representação bidimensional rigorosa de entidades espaciais 

tridimensionais. Esta evolução representativa está intimamente relacionada com os ideais 

renascentistas: a crença no espírito racional do homem, a redescoberta dos valores da 

cultura clássica, assim como com uma ideologia antropocêntrica. A realização artística 

assume o valor de verificação experimental da verdade física, abarcando por igual a 

Natureza e o Homem. Esta atitude parece revelar uma nova confiança no carácter 

racional da natureza, confiança apoiada no conhecimento das leis comuns imanentes à 

natureza e à mente humana10. 

A arte e a arquitectura adquirem em Florença um papel especial e curioso. Ambas 

se afirmam enquanto realizações dignificadoras da cidade e como motivo de orgulho para 

os seus habitantes, a partir de um incremento da produção artística patrocinada pela 

Burguesia. Assim, a afirmação da cidade de Florença passa pelo seu apoio à arte, onde os 

artistas são rapidamente valorizados. Muitos dos edifícios construídos em Florença 

ficaram a dever-se à Burguesia, esta classe já tinha por hábito patrocinar a construção dos 

conventos. Esta nova classe está ligada ao mundo dos artistas, e as famílias poderosas 

começam a substituir as entidades públicas como financiadoras de edifícios e obras de 

arte. Tanto assim é que a actividade de Brunelleschi está condicionada, em grande parte, 

pelas encomendas dos Médicis e dos Pazzi, famílias da alta burguesia florentina. 

 

                                                
10

 Argan, no seu livro Storia dell’arte italiana, caracteriza bem a produção artística deste período:  “No início do séc. XV dá-se, 

em Florença, uma transformação a concepção, dos modos, da função da arte tão radical como aquela que tinha acontecido, 
um século atrás, com Giotto. Os primeiros protagonistas do movimento são um arquitecto, Filippo Brunelleschi, um escultor, 

Donatello, um pintor, Masaccio (…). Ao lado deles está Leon Battista Alberti, literato e arquitecto: a ele se devem três tratados, 
sobre pintura, arquitectura, e escultura. (…) o autor não se limita a fornecer regras técnicas para a boa execução, mas enunc ia 
os princípios e os processos de concepção da obra de arte. Noutros termos: o artista medieval era responsável apenas pela 
execução porque os conteúdos e até os temas das imagens eram-lhe fornecidos; agora o artista deve defini-los, isto é, não 

opera já de acordo com as directivas ideológicas de uma autoridade superior ou de uma tradição consagrada, mas determina 
de modo autónomo a orientação ideológica e cultural do próprio trabalho. A arte deixa de ser uma actividade manual ou 
mecânica, mesmo de nível superior, mas sim intelectual ou liberal. Alberti não indica (…) novos conteúdos ideológicos e novos  
temas para as imagens: diz quais devem ser a estrutura e o significado da forma artística. É assim claro que a forma deixa de 
ser simples ilustração ou tradução em imagens, mas um conteúdo específico e intrínseco.” (ARGAN, 1977, Op. Cit. VELOSO, 

1998: 290). 
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A arquitectura do renascimento é o produto de uma civilização urbana, onde o 

espaço homogéneo é uma ideia de envolvente fundamentalmente nova que permite a 

integração formal dos diferentes níveis e exemplos de espaço urbano. No renascimento, o 

espaço foi tratado como uma espécie de substância, estruturado pela geometria e 

descrito visualmente pelo uso da perspectiva11. Filippo Brunelleschi (1377-1446) e Leon 

Battista Alberti (1404-1472) colocaram nas suas obras os pressupostos teóricos 

elaborados pela cultura renascentista. O homem da renascença imaginava o cosmos em 

termos numéricos e considerava a arquitectura como uma ciência matemática que 

permitiria a visão da ordem cósmica. A igreja de San Spirito, da autoria de Brunelleschi, é 

uma obra-prima de composição onde todos os seus elementos têm relações geométricas.  

No renascimento, a articulação espacial responde a duas oposições essenciais: a 

geometrização e a caracterização antropomórfica. A geometrização foi atingida pelo uso 

das formas geométricas elementares e de relações matemáticas simples, enquanto que a 

caracterização antropomórfica foi alcançada pela reintrodução das ordens clássicas. Aos 

diferentes edifícios do renascimento foram atribuídas características diferentes segundo 

os seus programas, privados, públicos ou sagrados. Alberti afirmava que as formas mais 

perfeitas seriam reservadas às igrejas e que a edificação dos edifícios públicos deveria ser 

em conformidade com os seus princípios formais12. Os novos critérios de representação 

espacial introduzidos pelos artistas do princípio do século XV, não são um mero reflexo do 

novo posicionamento científico, mas sim uma resposta original a uma série de 

dificuldades colocadas pela experiência comum, modificando os modos habituais de 

representar e de intervir no espaço. A geometria e a perspectiva adquirem um valor 

primordial, permitindo descrever o espaço assim como controlar as suas proporções. 

                                                
11

 A geometria e a arquitectura estabelecem-se como saberes recíprocos e inter-relacionados: “Da necessidade de tomar 

posse do espaço, a arquitectura - ‘organizadora das experiências que levarão à perspectiva racional’ -, elemento vital e 

caracterizador, que ao aparecer representado enviezadamente, sugerirá uma progressão em profundidade. Estes 
procedimentos, reforçados pela aspiração de captar cada vez mais uma totalidade de espaço, irão evoluir num sentido: elevar o  
horizonte, onde o espaço representado surge como algo que se vai desenrolando através de uma sucessão de planos. E, 
paritariamente a cada coisa, individualmente representada, será atribuído um estatuto de grande veracidade.” (MURTINHO, 

2000: 111) com citação de Henri Focillon.  
12

 A este respeito, Krüger refere que: “A importância que Alberti dá à construção de linhas que contribuem para a geração de 

formas geométricas precisas, sejam circulares ou poligonais (decágono, octógono, hexágono, quadrado mais um terço, 
quadrado mais metade e quadrado duplo), é sugestiva das propostas que o autor faz posteriormente, na procura da ‘forma 
perfeita’, tanto para as igrejas de planta central como basilical.” 
Consultado em http://homelessmonalisa.darq.uc.pt/MarioKruger/ParaumaLeituradoDeReAedificatoria.htm. 

Acesso em 20.03.2010. 

http://homelessmonalisa.darq.uc.pt/MarioKruger/ParaumaLeituradoDeReAedificatoria.htm
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Filippo Brunelleschi foi uma das figuras principais no domínio da arquitectura em 

Florença. Uma das suas obras mais conhecidas é a cúpula da catedral de Santa Maria del 

Fiore em Florença (1434), contribuindo esta para que Brunelleschi fosse o primeiro artista 

a assumir a diferença entre o arquitecto e o construtor (engenheiro). Na concepção desta 

cúpula o arquitecto pretendia que esta fosse mais alta que a torre, marcando assim 

aquele ponto e estabelecendo um domínio visual sobre a cidade. A construção desta 

cúpula era pouco convencional uma vez que não podia ser esférica, mas sim alongada de 

modo a obter a altura pretendida sem condicionantes métricas na sua base de apoio. 

Para isso, o arquitecto utiliza um sistema de dupla cúpula que se sustentam mutuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descoberta dos princípios da perspectiva linear é associada a Brunelleschi, que 

introduziu a noção de que direcções paralelas devem convergir para um ponto de fuga 

comum. O sistema de representação que ensaiou, a costruzione legittima (1415), permitia 

simular a realidade de um modo convincente. A sua experiência mais notável, a prima 

tavoletta, permitiu-lhe simular visualmente a construção do Baptistério na praça 

adjacente à catedral de Santa Maria del Fiore. A experiência consistiu em pintar, 

utilizando as regras da perspectiva, uma vista correspondente a uma posição junto da 

porta principal da catedral e colocar um espelho diante dessa representação. Ao espreitar 

através de um furo no suporte da representação conseguia-se a ilusão de estar a ver o 

Baptistério, quando na realidade se estava a visualizar a representação perspéctica. 

Figura 3 - Prima Tavoletta, Filippo  Bruneleshi, século XV. 
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O estudo da perspectiva foi desenvolvido por Alberti que procedeu à sua teorização 

em 1435 com o seu tratado Della pittura, onde aparecem as regras da perspectiva com 

um ponto de fuga. Com a sua costruzione abreviatta, Alberti resolve o problema da 

marcação em desenho das reduções de rectas paralelas ao observador e equidistantes, 

calculando as distâncias entre o espaço das linhas horizontais através de uma grelha na 

qual os objectos diminuem quanto mais distantes estiverem. Isto produziu na pintura 

uma correspondência com a nossa terceira dimensão visual. O ponto de encontro das 

linhas convergentes, isto é, o vértice da pirâmide visual, conquista, para a representação 

bidimensional, o espaço ilimitado de profundidade. Baseado neste conhecimento 

desenvolvem-se as regras que possibilitam a representação dos objectos tridimensionais 

numa superfície bidimensional, comparando a pintura a uma “janela aberta” através da 

qual o pintor observa o mundo e onde tudo deve convergir para um único ponto de fuga. 

Alberti escreveu aquele que é considerado o primeiro tratado de arquitectura dos 

tempos modernos, o De Re Aedificatoria, publicado em Florença em 1486, coincide com a 

data de publicação do tratado De Architectura de Vitrúvio13. Segundo Mário Krüger: 

                                                
13

 De acordo com Krüger, “O texto de Alberti, à semelhança do tratado de Vitrúvio, também é composto por dez Livros 

(“capítulos”) que versam, neste caso, sobre as seguintes temáticas: Livro I - o delineamento. Livro II - a matéria. Livro III - a 
construção. Livro IV - edifícios para fins universais. Livro V - edifícios para fins particulares. Livro VI - o ornamento. Livro VII - o 
ornamento de edifícios sagrados. Livro VIII - o ornamento de edifícios públicos profanos. Livro IX - o ornamento de edifícios 

privados. Livro X - o restauro das obras. Livros acrescentados: o navio; relatório de custos; aritmética e geometria; os 
instrumentos que o arquitecto utiliza no seu trabalho.”. Este autor refere ainda que “Ao dar importância à dimensão escrita o 
texto de Alberti introduz uma aparente e flagrante contradição ao produzir o primeiro e único tratado de arquitectura do 
Renascimento que não é ilustrado, para mais numa área disciplinar onde a dimensão visual é da maior importância. Isto pode 
ser entendido de duas maneiras: a infidelidade da reprodução manuscrita de desenhos - de cópia para cópia - certamente 

adulteraria a leitura do contexto onde os mesmos se inserissem e, por outro, a importância dada ao poder da palavra escrita 

Figura 4 - Reprodução da costruzione legittima de Filippo  Brunelleshi. 
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“Esta coincidência não deixa de colocar alguma perplexidade, no sentido de ambos 

os tratados serem contemporâneos para um leitor renascentista, apesar de haver 

uma distância de quase quinze séculos entre a feitura de ambos. (…) Ambos os 

textos sugerem teorias de arquitectura que tiveram processos de recepção 

diferenciados. O tratado de Vitrúvio teve ampla disseminação no Século XVI na 

medida em que possibilitou uma interpretação filológica da antiguidade clássica, 

especialmente das ruínas romanas, enquanto o de Alberti teve por objecto um 

método de concepção que permitiu a construção, não a reprodução, de uma nova 

linguagem em arquitectura.” (KRÜGER, s.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No renascimento, a evolução dos sistemas de representação geométrica é 

indissociável da produção técnica e artística, onde geometria, arquitectura e arte se 

fundem numa prática comum. O invento da perspectiva teve como objectivo a coerência 

e o rigor das imagens pictóricas, procurando aproximá-las o mais possível da visão 

humana. Assim, “Os artistas aplicam-se a transcrever o que viam - realismo - servindo-se, 

para isso, de todos os processos de ilusão. A pintura, mais capaz de ilusionismo, torna-se 
                                                                                                                                              
para veicular conceitos e regras disciplinares consonantes com a ‘cosa mentale’ que a arquitectura passa a assumir. No 
entanto, ao deixar de ser uma das artes ‘mechanicae’ para passar a ser, não uma arte liberal, mas uma das ‘arti del disegno’ a 
arquitectura passa a solicitar a participação de um meio gráfico de representação, expressão e comunicação que está 

totalmente ausente no De Re Aedificatoria. A ausência de imagens no texto de Alberti não possibilitou a reprodução 
generalizada das obras da antiguidade clássica como ocorreu, posteriormente, com os Quatro Libri di Architettura de Andrea 
Palladio e permitiu, de algum modo, a padronização das ordens arquitectónicas na medida em que dissociou, ao contrário do 
que ocorreu com o texto de Vitrúvio, a utilização destes sistemas de ordenamento face a tipologias arquitectónicas 
específicas.” (KRÜGER, s.d.) in: http://homelessmonalisa.darq.uc.pt/MarioKruger/ParaumaLeituradoDeReAedificatoria.htm. 

Acesso em 20.03.2010. 

Figura 6 - Estudo de “A Última Ceia”, por Martin Kemp. 

 

Figura 5 - ”A Última Ceia”, têmpera sobre emboco, 
1495 - 1498, Leonardo da Vinci. 

http://homelessmonalisa.darq.uc.pt/MarioKruger/ParaumaLeituradoDeReAedificatoria.htm
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força impulsionadora de todas as outras artes - na qual a perspectiva será o seu leme.” 

(MURTINHO, 2000: 117|118). A perspectiva estava numa fase de descoberta e os temas 

representados caracterizavam-se por um forte enquadramento geométrico. Os 

ambientes construídos eram frequentemente representados dado que a sua perspectiva 

permitia a ilusão de tridimensionalidade. A inclusão da estereotomia dos pavimentos 

permitiu conferir uma leitura de profundidade nas construções espaciais representadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masaccio (1401-1428) é referido como o primeiro a artista a perceber a importância 

da perspectiva e a representar o espaço tridimensional com os novos princípios 

geométricos. O seu fresco, A Santíssima Trindade (1427), apresenta uma unidade 

conseguida com este princípio e através do trabalho escultural das figuras. O espaço 

pictórico foi conseguido de acordo com as regras da perspectiva central, usando pontos 

de fuga em que as linhas paralelas parecem encontrar-se. O rigor da perspectiva permitiu 

referenciar a posição do observador, as posições das figuras e as dimensões do espaço 

representado. Com a perspectiva, a pintura do renascimento adquire uma nova dimensão 

e significado. O poder visual da perspectiva resulta da possibilidade de relacionar a 

posição do observador com a dos objectos, em função dos objectivos do autor e do efeito 

psicológico de escala, contrariamente a outros sistemas de projecção14. As repercussões 

                                                
14

 Murtinho refere três características essenciais inerentes à perspectiva: “Ainda ao nível da pintura, saliente-se que, com o 

desenvolvimento dum método de representação ode seja possível o estabelecimento de relações directas entre o real objectivo 

e o seu registo visto dum ponto de vista particular, poderemos dizer que, indiscutivelmente, operam-se três mudanças 

Figura 7 - “O pavimento”, Jan Vredeman de Vries, 1606. 
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Figura 8 - ”Santíssima trindade”, Masaccio, Santa Maria Novella, Florença, 1426-27. 
Reconstituição espacial com o uso da perspectiva, autor deconhecido. 

 

no domínio da pintura são bem conhecidas, sendo patentes em obras de Leonardo da 

Vinci, Donatello, Andrea Mantegna, Miguel Ângelo, e tantos outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No reconhecimento do percurso da geometria, não se pode deixar de referir Piero 

della Francesca (1406?-1492) e o seu tratado, De prospectiva pingendi (1472). Este é o 

primeiro tratado dedicado exclusivamente à perspectiva, constituindo o culminar de 

cerca de 60 anos de perspectiva rigorosa. Dürer (1471-1528), introdutor da perspectiva 

no norte da Europa, é outra figura incontornável, nomeadamente pelo seu estudo sobre 

as cónicas. O seu Underweissung der Messung mit Zirckel und Richtscheyt in Linien, 

Ebnen, ung Gantzen Corporen15, de 1525, foi de grande importância no domínio da 

representação ortogonal e determinações geométricas, abrindo caminho a novos 

conhecimentos desenvolvidos com grande vigor no final do séc. XVIII por Gaspard Monge. 

 

 

                                                                                                                                              
substanciais: primeiro, ao nível da relação entre as partes activa/produtiva (artista) e a passiva/contemplativa (espectador), 
como consequência da valorização imediata do sujeito, quer como individualidade criadora, quer como observador; segundo, 

da geometrização (euclidiano) do espaço da representação, implica a substituição da concepção aristotélica do espaço formado 
por diferenciados locais intramundanos, por um espaço com progressão homogénea e necessariamente infinito; terceiro, da 
assunção dum espaço infinito ou ‘intermunatum’, resulta, consequentemente, a destruição do mundo concebido como um todo 
ordenado e finito, formado por regiões hierarquizadas e povoadas por carismáticas figuras (depois da conquista dum processo 
de representação objectivo, a pintura das sociedades celestiais intangíveis - por exemplo - cede lugar a figuras humanizadas); 

ainda que, ao princípio, o método não atinge o infinito, mas um ponto onde as linhas se fecham.” (MURTINHO, 2000: 116|117).  
15

 ‘Tratado das medidas com régua e compasso, das linhas, superfícies e corpos inteiros’. 
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3 - O impulso da Revolução Industrial e a expressão científica da Geometria 

 

No final do séc. XVIII, assiste-se a um novo período de desenvolvimento da 

geometria com motivações bem diferentes das renascentistas. A procura de um 

instrumento capaz de conferir coerência às imagens pictóricas evolui para uma disciplina 

eminentemente técnica associada à indústria em desenvolvimento. A geometria adquire 

uma expressão científica e um carácter ideológico a que não são alheias as circunstâncias 

históricas da Revolução Francesa de 1789 e o início da Revolução Industrial que 

representou o momento decisivo para o capitalismo como forma de produção económica 

predominante em várias sociedades da Europa Ocidental. Com o Iluminismo defenderam-

se explicações com base na razão e destruiu-se a fundamentação Medieval que 

argumentava o seu poder com o divino. O Estado passou então a ser compreendido como 

instituição humana e sua legitimidade entendida através da legitimidade da vontade 

popular. Foi com a contribuição dos filósofos e escritores deste período que se promoveu 

uma revolução cultural e intelectual na história do pensamento moderno, visando 

sobretudo estimular a luta da razão contra a autoridade e o obscurantismo, numa espécie 

de conflito da luz contra as trevas.  

Inserido neste contexto, Gaspard Monge (1746-1818) elaborou os fundamentos de 

um novo sistema de representação dos objectos baseado na sua dupla projecção 

ortogonal. No seu livro Géometrie Descriptive, de 1799, apresenta um novo método de 

representação gráfica de formas, método resultante de várias tentativas de séculos 

anteriores para a representação rigorosa de entidades espaciais. A junção do termo 

‘Descriptive’ alude à materialidade da representação gráfica, significando uma descrição 

que é obtida simultaneamente através do desenho e da construção de linhas, 

pretendendo constituir-se enquanto linguagem universal de representação. Monge era 

ciente da falta de quadros técnicos e científicos em França16, e acreditava que era 

necessária uma formação especializada a todos os níveis de produção das manufacturas, 

                                                
16

 “Tal como o famoso químico Antoine laurent de Lavoisier, Monge foi também um dos primeiros a formular um plano de 

educação nacional; ele foi um dos primeiros organizadores da mobilização material e científica para salvar a República na sua 
actuação no ano II, no quadro do Comité de Salvação Pública. Possivelmente seria a primeira vez que se chamava a ciência a 
governar e, como um dos seus resultados, concretizar-se-ia a formação da Escola Normal que era, essencialmente, uma escola 
de formação de mestres. A ideia principal baseava-se na convicção de que se eles recebiam uma educação correcta, como 

consequência, propagariam os seus conhecimentos por toda a nação.” (GELABERT, 1999: 16). 
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contexto que requeria uma formação sólida: “Para livrar a Nação Francesa da 

dependência que viveu até hoje da indústria estrangeira necessitamos em primeiro lugar 

de dirigir a educação nacional para o conhecimento dos objectos que exigem 

exactidão(…)” 17. 

A Geometria Descritiva de Monge definiu uma ruptura com o passado, resultante 

das necessidades técnicas associadas à revolução industrial, e configurou um método 

novo de representação que permite raciocinar em torno das formas geométricas a partir 

da sua representação, e de modo mais específico, da sua dupla representação. No 

entanto, a aplicação desta disciplina evidencia a necessidade de um conhecimento prévio 

da geometria elementar, por exemplo das características e propriedades dos sólidos, 

dado que é impossível representar aquilo que não se conhece na sua essência. A 

representação bidimensional das entidades espaciais tridimensionais permite extrair as 

suas relações proporcionais, e é nesse suporte bidimensional que se configura a 

mensurabilidade dos objectos. Assim, de acordo com Monge: 

“A geometria descriptiva tem dois objectivos: o primeiro é dar métodos para 
representar sobre o papel de desenho, que não tem mais do que duas dimensões, a 
saber, longitude e latitude, todos os corpos da natureza, que têm três, longitude, 
latitude e profundidade, com tal que este corpos possam ser determinados 
rigorosamente. O segundo objectivo é dar o modo de reconhecer por meio de uma 
exacta descrição das formas dos corpos, e deduzir todas as verdades que resultam, 
seja das suas formas, como das suas posições respectivas.”18 

 

 

 

 

                                                
17

 Monge, na introdução do seu livro Géometrie Descriptive, de 1799, expressa claramente o âmbito das suas motivações: 

“Para livrar a Nação Francesa da dependência que viveu até hoje da indústria estrangeira necessitamos em primeiro lugar de 
dirigir a educação nacional para o conhecimento dos objectos que exigem exactidão, o que até aos nossos dias se descuidou 
como um todo, e acostumar as mãos dos nossos artistas ao manuseamento de todo o tipo de instrumentos, que ensinam a 

trabalhar com precisão, e a medir os graus diferentes do trabalho; então os consumidores, sabendo apreciar a exactidão, 
poderão exigi-la em todas as coisas, e estimá-las pelo seu preço justo; e os nossos artistas, familiarizados com ela desde a sua 
juventude, encontrar-se-ão em estado de alcançá-la. É preciso em segundo lugar tornar popular o conhecimento de um grande 
número de fenómenos naturais indispensáveis ao progresso da indústria, e aproveitarmos para o adiantamento da instrução 

geral da Nação da circunstância feliz em que se procura ter à sua disposição os principais recursos que lhes são necessários. E 
por fim, difundir entre os nossos artistas o conhecimento dos procedimentos das artes, e das máquinas que têm por objecto, ou  
diminuir a mão-de-obra, ou dar aos resultados do trabalho mais uniformidade e precisão; e em relação a isto é preciso 
confessar que temos muito que apreender com as nações estrangeiras.” Monge (1799), in: MONGE, Gaspard (1996). Geometría 
descriptiva. (Edição fac-similar). Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, V. (trad. própria) 
18

 Monge (1799), in: MONGE, Gaspard (1996). Geometría descriptiva. (Edição fac-similar). Madrid: Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, 1. (trad. própria) 
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Figura 9 - “Lam 1.ª”, lâmina com o fundamento da projecção de Gaspard Monge, 1799. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reconhecimento da necessidade formativa da nação levou à formação da École 

Polytechnique em Setembro de 1795, correspondendo à anterior École Normal, que 

assumiu o papel da formação técnica em contraposição à tradicional e artística École des 

Beaux Arts. Esta escola, enquanto estabelecimento público de ensino e pesquisa sob a 

tutela do Ministério de Defesa da França, tinha como objectivos dar uma sólida formação 

científica, apoiada na matemática, física e química, preparando futuros alunos para as 

escolas especiais de serviços públicos (Minas, Pontes e Estradas, etc.). Nesta instituição, 

“O corpo docente compreendia o melhor da cultura científica francesa: Monge, Bertholet, 

Daubenton, Lagrange, Laplace, Vandermonde, Hauy, etc.” (GELABERT, 1999: 16). Monge 
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estava convencido da importância da sua Geometria Descritiva no desenvolvimento dos 

sectores de produção do país e, em Janeiro de 1795, inicia a sua leccionação com uma 

assistência de 1200 alunos recrutados por toda a França19. O seu curso de geometria 

descritiva foi continuado na École Centrale des Travaux Public, desenvolvendo os 

conteúdos para aplicações na engenharia civil e militar. 

A dupla projecção ortogonal é uma das principais contribuições de Monge para o 

início da representação técnica e expressão científica do desenho, momento a partir do 

qual se estabelece a diferença entre o ‘desenho’ e o ‘desenho técnico’. Segundo Vagnetti,  

o ‘desenho’ pode entender-se como a “técnica de representação e arte autónoma 

produzida com o emprego de instrumentos de traçado”, e o ‘desenho técnico’ 

“compreende o amplo capítulo dos métodos convencionais e obviamente demonstráveis 

para a representação de qualquer objecto” (VAGNETTI, 1980, Op. Cit. GELABERT, 1999: 

17). A geometria descritiva favoreceu o desenvolvimento da engenharia, e o novo sistema 

de representação, por meio de duas projecções, facultou a visualização de relações 

espaciais ao constituir-se num método uniforme para a resolução gráfica de problemas. A 

título de exemplo, a determinação dos pontos em que duas superfícies se intersectam, 

permitiu uma definição prévia e exacta de várias peças constituintes de um conjunto 

complexo. Esta aplicação ao corte de superfícies metálicas permitiu reduzir desperdícios 

que, pela tentativa e erro, seriam imprevisíveis. O desenho mecânico rigoroso, de que 

depende a construção de máquinas, não teria sido possível sem o uso do método 

‘descritivo’ de representação introduzido por Monge20. 

 

 

 

                                                
19

 “A educação nacional receberá pois uma direcção vantajosa familiarizando os nossos jovens artistas com a aplicação da 

geometria descriptiva às construções gráficas que são necessárias à maioria das artes, e fazendo uso de esta geometria para a  
representação e determinação dos elementos das máquinas, pelo meio das quais o homem, com a contribuição das forças da 
natureza, não se reserva, por assim dizer, nas suas operações outro trabalho que não a da sua inteligência.” Monge (1799), in: 
MONGE, Gaspard (1996). Geometría descriptiva. (Edição fac-similar). Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, VI. (trad. Própria) 
20

 Gelabert esclarece o contexto do termo: “Em relação ao adjectivo ‘descritiva’ que Gaspard Monge atribui à sua geometria, 

cabem fazer várias observações. Reconhecendo que a sua decisão não é arbitrária, há que explicar-se o sentido preciso no 
momento da sua formulação e as revisões críticas que se realizaram até hoje. No Século XVIII, em particular, desenvolveram-se 
certas ciências - como a botânica, a zoologia, e a mineralogia - como ‘ciências descritivas’ que destacavam a importância da 
descrição dos fenómenos, em oposição à mera especulação sobre estes fenómenos. Em todo o caso, salientou-se a importância 

da descrição fiel dos fenómenos em contraponto à pretensão de conhecer as suas causas últimas.” (GELABERT, 1999: 17). 
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Figura 10 - Traçados de engrenagens, gravura 71 de Leroy, 1850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Inglaterra, e no mesmo período, desenvolveu-se um sistema de desenho técnico 

desligado das premissas de Monge21. Wiliam Farish (1759-1837), precursor do ensino da 

engenharia na Universidade de Cambridge, propôs a representação axonométrica22, 

considerando-a mais adequada à realidade prática da produção industrial inglesa, 

argumentando que “Estes modelos têm que ser desmontados e as peças utilizadas de 

novo de forma distinta, para a leitura do dia seguinte. Como estas máquinas são 

construídas desta maneira para uso temporário, sem uma existência permanente, é 

necessário representá-las cuidadosamente num papel de forma que os meus ajudantes 

saibam como as montar de novo” (FARISH, Op. Cit. GELABERT, 1999: 20|21). 

A representação axonométrica estabelecia-se assim como um sistema mais prático 

e operativo para a pragmática realidade industrial, Farish considerava que “a correcta 

representação dos objectos pode facilitar-se muito com o uso desta perspectiva, inclusive 

nas mãos de pessoas que têm poucos conhecimentos da arte do desenho; e a informação 

dada por semelhantes desenhos está muito melhor definida e precisa do que a obtida 

pelos métodos usuais e apropriada para orientar o trabalho de um operário” (Idem: 21). 

                                                
21

 Gelabert refere que “Desde sempre se reconheceu que a influência da Geometria Descritiva francesa teve menos 

importância na Grã-Bretanha, América e nos países com influência anglo-saxónica do que em países como a Itália, Rússia e 

Espanha, onde as influências culturais francesas foram maiores durante todo o século XIX.” (GELABERT, 1999: 20). 
22

 Uma das suas obras é: On Isometrical Perspective, de 1822. 
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Figura 12 - Perspectiva isométrica de máquina a vapor. 
 

Figura 11 - Farish, sistema de montagem de peças 
para ilustrar os mecanismos de transmissão. 

 

A divergência do método de representação de Farish relativamente à geometria 

descritiva de Monge estava relacionada com a sua vinculação à realidade industrial, 

enquanto que a geometria francesa traduzia uma maior expressão científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A evolução da geometria enquanto instrumento preciso de representação 

expressou-se através de vários sistemas, no entanto, todos remetem para o conceito de 

projecção sobre o plano, a partir do qual se estabelece uma correspondência biunívoca e 

reversibilidade entre os objectos representados e as suas imagens. O conceito de 

projecção é a base para os diferentes sistemas: perspectiva linear, projecções ortogonais 

ou cilíndricas, projecções axonométricas (ortogonais e oblíquas), perspectiva cónica, 

método das projecções cotadas. Independentemente do sistema adoptado, todos os 

sistemas se estabelecem como um código de representação que traduzem uma procura 

de comunicar através de uma representação visual das formas. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - GEOMETRIA DESCRITIVA, FUNÇÕES E AQUISIÇÕES 
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1 - Entre a representação e a abstracção 

 

O valor da Geometria Descritiva reside, num primeiro momento, na sua função 

endógena, no seu propósito representativo. A partir deste desígnio, importa um 

esclarecimento acerca da área de actuação da Geometria Descritiva, “Existem dois tipos 

de Geometria: a Analítica, que recorre ao cálculo numérico para a sua demonstração e a 

Sintética que se demonstra pelo seu próprio traçado linear.” (SOUSA, 1996: 14). O termo 

‘Geometria Descritiva’ está, de acordo com o referido anteriormente, associado a 

Gaspard Monge e parece a designação mais consensual quando nos referimos à dupla 

projecção ortogonal, sendo-lhe contudo atribuída outra designação, a de Geometria 

Construtiva. Geometria Sintética, termo mais generalista, refere-se por sua vez à 

Geometria Descritiva e a todas as outras que se apoiam no desenho para a sua 

concretização. O adjectivo ‘descritiva’ remete precisamente para o objectivo de descrever 

entidades reais baseando-se em sistemas inequívocos de representação passíveis de 

percepção universal. Estes sistemas, ou métodos, podem ser entendidos como linguagens 

onde as representações elaboradas já não remetem para a simples presença do objecto, 

mas sim para um código com determinadas regras pré-estabelecidas23. 

No entanto, a partir das mesmas regras que permitem a descrição, é possível aludir 

ao seu potencial construtivo, à possibilidade de definição de novos objectos a partir de 

outros mais simples ou previamente conhecidos. Isto remete para o potencial da 

Geometria Descritiva enquanto suporte para o acto criativo, permitindo a representação 

de formas imaginadas, inevitavelmente relacionadas com o acto conceptual e o processo 

criativo, relativamente aos quais se poderia supor, num primeiro momento, que a 

Geometria Descritiva não participa. O pensamento abstracto e conceptual é uma 

característica da mente e não de um sistema de representação que se limita à sua função 

                                                
23

 SOUSA esclarece que “O uso desta linguagem codificada prende-se com a necessidade que existe de transmitir uma 

mensagem a terceiros, nos domínios da actividade criadora das formas arquitectónicas, mecânicas, de equipamento, etc. Se 
um Pintor ou Escultor pode prescindir de terceiros para a execução da sua Forma ou Objecto, o mesmo não se passa com o 

Arquitecto, o Engenheiro ou o Designer que necessita forçosamente da participação de outrem que dará forma ao objecto 
idealizado. Facilmente se compreenderá que quanto mais exacta e exaustiva for a informação vinculada, menos risco haverá de 
o objecto final não corresponder ao pretendido. Algo se passa de semelhante relativamente à Música, onde a pauta tem o 
mesmo efeito, e como tal, também ela constitui uma mensagem codificada. Toda a linguagem que se pretenda universal tem 
de ser codificada. No domínio das formas tridimensionais cabe à Geometria Descritiva industriar nas técnicas que permitem a 

criação desta linguagem codificada específica.” (SOUSA, 1996: 15). 



46 
 

 

Figura 13 - Preston Scott Cohen, perspectiva cónica simultânea de vários objectos. 

 

meramente representativa daquilo que a mente concebe. No seguimento desta 

argumentação lógica, poderíamos presumir ainda que a Geometria Descritiva se reduz à 

mera função de comunicação visual das formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora dirigida para a representação de formas bi e tridimensionais, a Geometria 

Descritiva extravasa o mero objectivo da comunicação, traduzindo-se também num 

procedimento racional de análise e num instrumento de questionamento do real que 

permite a percepção da essência das coisas e das formas, reais ou imaginadas. Neste 

campo, é possível estabelecer uma relação como o desenho clássico de observação, acto 

que, através de um exercício prévio puramente racional de descodificação das realidades 

observadas, permite a sua representação numa folha de papel. A mão, a que se associa 

obviamente uma destreza operativa, constitui-se apenas enquanto instrumento que 

traduz o processo de racionalização do cérebro que remete para as realidades 

apreendidas através da visão. 

Também no acto criativo, na concepção de formas imaginadas, o pensamento é 

indissociável de uma linguagem, e a actividade racional da criação não está desligada do 

acto de representar as concepções mentais que se convertem em evidências físicas 

através do desenho, “é o desenho que realmente elucida o conceito e unicamente o 
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Figura 14 - Manfredo Massironi, tripla projecção ortogonal, perspectiva cónica e axonometria do Fiat 500, 1982. 

 

conceito que esclarece o desenho.” (BENSABAT, 1996: 12). A criação é sobretudo um 

processo mental relacionado com a abstracção e construção mental, um acto racional 

que interage reciprocamente com o acto da representação. A capacidade de abstracção 

traduz-se na “separação mental de um ou mais elementos concretos de uma entidade 

complexa”24. O Desenho e a Geometria Descritiva, enquanto instrumentos de 

representação e percepção tridimensional, participam activamente neste processo de 

abstracção, permitindo a redução das formas à sua essência e características intrínsecas, 

ao mesmo tempo que se assumem enquanto instrumentos de reflexão no acto 

conceptual. BENSABAT reconhece o potencial destas disciplinas no processo criativo: 

“Digamos, então, que o desenho traz à superfície relações escondidas, embora nem 
sempre secundárias, permitindo um reenquadramento dos conceitos em presença. 
Aliás, se entendermos o desenho enquanto desígnio, facilmente constataremos a 
importância de que ele se reveste no nascimento e maturação de uma 
aprendizagem, constituindo parte integrante dos mecanismos de apreensão do real. 
Poder-se-á argumentar, todavia, que apenas a análise pode proporcionar um 
determinado tipo de certeza racionalmente verificável, mas não deixa de ser curioso 
que essa análise se apoie com grande frequência em imagens sensíveis que 
funcionam como elemento deflagrador de linhas de investigação antes 
insuspeitadas.” (BENSABAT, 1996: 13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24

 abstracção s.f. 1 acto ou efeito de abstrair ou abstrair-se; 2 FILOSOFIA separação mental de um ou mais elementos 

concretos de uma entidade complexa (facto, representações) desprezando outros que lhe são inerentes; conceptualização; 3 
resultado dessa separação (termo, conceito, ideia, etc.); 4 distracção; alheamento; 5 conjectura; coisa irreal; devaneio (do lat. 

tard. Abstractiõne-, «separação»). Dicionário da Língua Portuguesa 2004 (2003), 13. 
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É frequente referir que a Geometria Descritiva permite ver no espaço, contudo a 

percepção tridimensional é, em maior ou menor grau, uma característica da mente, não 

dependendo da idade, nível cultural ou do conhecimento individual. Qualquer pessoa, 

solicitada para auxiliar outra a encontrar determinada rua numa qualquer cidade sabe, de 

uma forma ou de outra, indicar um percurso possível. Para que tal aconteça é necessária 

a existência de uma pré-visualização do espaço. No momento de entrar num qualquer 

café, a escolha de uma mesa para se sentar não é aleatória, essa escolha dependerá 

seguramente de muitos factores pessoais, mas mais importante do que isso é o facto de 

cada indivíduo possuir uma relação com o espaço que o rodeia. Poderá considerar-se que 

a percepção do espaço e dos objectos é uma característica inata da mente, contudo, o 

mesmo não se aplica acerca da capacidade em representá-los de forma rigorosa. 

Enquanto disciplina técnica, não há dúvida que o âmbito da Geometria Descritiva 

será a representação rigorosa de formas bi ou tridimensionais num suporte 

bidimensional. No entanto, muito para além dos seus propósitos representacionais, 

exerce ainda um papel activo no desenvolvimento das capacidades mentais dos 

indivíduos que se aventuram no seu estudo, nomeadamente no desenvolvimento da 

capacidade de percepção e visualização espacial, na construção de raciocínios abstractos 

e no desenvolvimento da capacidade criativa. 

 “O desenho, em seu sentido mais amplo, é acção criadora que abrange a actividade 
mental. Portanto, o pensar é também o desenho, o acto inicial de todo o processo 
da acção criadora. É evidentemente, uma forma ou um meio de tornar a ideia mais 
clara, servindo como registo, ou para possibilitar a transmissão da ideia aos outros.” 
(HSUAN-AN, 1997, Op. Cit. SANTOS; SILVA, 2009: 1913) 

 

Assim, além de conferir habilidades na representação de formas reais ou 

imaginadas, e consequentemente despertar a criatividade e apoiar o processo criativo, o 

estudo do Geometria Descritiva dará ao indivíduo a oportunidade de desenvolver o 

raciocínio lógico-dedutivo e o pensamento abstracto, independentemente da área a que 

se irá dedicar no seu futuro profissional. Por outro lado, com o manuseamento dos 

instrumentos de desenho desenvolve-se o sentido de organização, onde o estudante 

experimentará com frequência a sensação da realização ao ver as ideias concretizadas no 

papel. 
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Figura 15 - Representação diédrica de um prisma quadrangular regular assente pela base num plano oblíquo.  
Desenho do autor, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É reconhecida a dificuldade dos jovens em fazerem raciocínios abstractos no 

domínio da lógica formal, uma vez que estas capacidades ainda estão em pleno 

desenvolvimento na adolescência. Nos nossos dias, o poder de atracção decorrente da 

evolução na produção de imagens constitui uma espécie de agente inibidor dado que, de 

forma relativamente simples e rápida, é possível a criação de imagens de grande poder 

visual e comunicativo. Pedir aos jovens representações mentais baseadas em axiomas 

pode ser dificultado pelas novas tecnologias de comunicação visual que não requerem 

uma capacidade de abstracção significativa. As possibilidades oferecidas pelas novas 

tecnologias de comunicação informatizadas tendem a desvalorizar a representação 

‘manual’. Antes de manipular as novas tecnologias de representação, e através do 

Desenho e da Geometria Descritiva, o ‘criador’ terá a possibilidade de desenvolver as suas 

capacidades mentais que se traduzirão seguramente numa formação mais consolidada. O 

desenvolvimento da capacidade de abstracção é uma espécie de valor oculto da 

Geometria Descritiva, no sentido em que poucas vezes são associadas a esta disciplina 

fundamental aquisições que não se restringem apenas à esfera da comunicação gráfica. 
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2 - Representações mentais tridimensionais 

 

A percepção espacial dos objectos, operação mental, está intimamente relacionada 

com as representações mentais25 que os sujeitos conseguem realizar, podendo ser de 

vária ordem26. As representações mentais segundo imagens - imagens mentais - serão as 

evocadas quando estamos perante a interpretação e resolução de problemas espaciais. 

Deste modo, o processo de abstracção de realidades espaciais está relacionado com a 

visualização espacial dos objectos que ocorre na mente através de uma espécie de pré-

visualizações das entidades em questão, ou seja, através de imagens mentais. Estas 

capacidades estão associadas à experiência dos sujeitos no domínio da representação e 

compreensão das propriedades dos objectos, permitindo a posterior abstracção de 

realidades bi ou tridimensionais. 

“Na óptica cognitivista do tratamento da informação, o suporte imaginado e os 
processos de análise comportam propriedades intrínsecas e são inatos, o que 
implica uma concepção quantitativa do desenvolvimento que seria ligado ao 
acúmulo das experiências. A concepção da imagem de Piaget centra-se sobre o nível 
de conceituação e sobre a adequação da representação ao real. Para Piaget, o 
desenvolvimento do nível de significação da imagem é qualitativo e depende da 
evolução dos conhecimentos do sujeito.” (BOVET; VOELIN, 2003: 3|4). 

 

Assim, o processo de abstracção espacial está intimamente ligado com a capacidade 

mental de visualização e percepção espacial dos objectos, segundo Marly Silva, DENO 

(1995) refere que a deficiência de abstracção está relacionada com lacunas ao nível da 

capacidade de visualização espacial que remete para o processo de desenvolvimento 

cognitivo espacial na infância e adolescência (SILVA, 2007: s.n.). Estas capacidades 

desenvolvem-se a partir da representação de objectos já existentes, onde o Desenho e 

                                                
25

 “O estudo das representações mentais pertence à semiótica e ciência cognitiva, “que desenvolve modelos do conhecimento, 

e portanto representações e modelos do processamento de suas estruturas em processos mentais, quer dizer, modelos de 

processos cognitivos.” (NÖTH; SANTAELLA, 2008: 26).  
26

 NÖTH e SANTAELLA referem quatro modelos de representação mental do conhecimento, “De acordo com Cummins (1989: 

1-6), existem, até hoje, essencialmente quatro modelos. Estes descrevem a forma da nossa representação mental (1) como 
ideias no sentido de uma matéria mental estruturada, (2) como imagens, (3) como símbolos e (4) como estados 
neurofisiológicos(…) (2) Modelos imagéticos da representação mental do conhecimento encontram partidários desde os 

epicuristas até à actual ciência cognitiva. A validade desses modelos é, no entanto questionada por alguns representantes da 
teoria simbólica da representação. (3) Símbolos, conforme alguns, foram postulados como forma de representação mental 
primeiramente por Hobbes. Também os teóricos da imagem admitem que a linguagem, principalmente os conceitos abstractos, 
é representada mentalmente na forma de símbolos. Teóricos radicais da representação simbólica defendem, contudo, a tese de 
que mesmo imagens na forma de símbolos (como proposições ou descrições) são representadas mentalmente).” (NÖTH; 

SANTAELLA, 2008: 26). 
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particularmente a Geometria Descritiva assumem um papel fundamental27. O domínio de 

uma linguagem de representação do real confere as ferramentas para a representação 

das concepções mentais do sujeito, onde “O desenho é uma das formas de expressão 

humana que melhor permite a representação das coisas concretas e abstractas que 

compõem o mundo natural ou artificial em que vivemos.” (GOMES, 1996, Op. Cit. 

SANTOS; SILVA, 2009: 1912). NÖTH e SANTAELLA referem ainda que: 

“O mundo das imagens se divide em dois domínios. O primeiro é o domínio das 
imagens como representações visuais: desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e as 
imagens cinematográficas, televisivas, holo e infográficas pertencem a esse 
domínio. Imagens, nesse sentido, são objectos materiais, signos que representam o 
nosso meio visual. O segundo é o domínio imaterial das imagens na nossa mente. 
Ambos os domínios da imagem não existem separados, pois estão 
inextrincavelmente ligados na sua génese. Não há imagens como representações 
visuais que não tenham surgido de imagens na mente daqueles que as produziram, 
do mesmo modo que não há imagens mentais que não tenham alguma origem no 
mundo concreto dos objectos visuais.” (NÖTH; SANTAELLA, 2008: 15) 
 

A relação entre as imagens representadas e imagens concebidas mentalmente é 

indissociável, alimentando-se mutuamente. Poderemos dizer que quanto maior for o 

domínio da representação do real, em todas as suas vertentes, quer pelo desenho 

tradicional quer através da sua definição rigorosa através da Geometria Descritiva, maior 

será a qualidade das imagens mentais. Através de uma cultura no âmbito da 

representação do real será possível uma manipulação ágil dessas imagens mentais, 

múltiplas visualizações estáticas e cinemáticas, permitindo raciocínios espaciais sem 

necessidade de recorrer à presença físicas dos objectos em questão. Segundo BOVET e 

VOELIN: 

“Piaget distingue as imagens estáticas, que dizem respeito à representação de 
estados, e as imagens de transformação, que se referem às etapas de uma 
modificação quando da representação de um processo de mudança. Uma outra 
distinção se refere aos aspectos reprodutivo ou antecipatório da imagem, conforme 
o que está a ser representado foi observado ou deve ser imaginado.” (BOVET; 
VOELIN, 2003: 4). 
 

                                                
27

 Em relação a esta questão, recordo o segundo objectivo da Geometria Descritiva que Monge defendeu: “ O segundo 

objectivo é dar o modo de reconhecer por meio de uma exacta descrição das formas dos corpos, e deduzir todas as verdades 
que resultam, seja das suas formas, como das suas posições respectivas.” (MONGE, 1799), in: MONGE, Gaspard (1996). 

Geometría descriptiva. (Edição fac-similar). Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1. (trad. própria) 
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Figura 16 - Processo de criação de imagens mentais. Baseado em esquema de GRAÇA e PETRECHE, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta possibilidade da mente em evocar e manipular ‘realidades virtuais’ reveste-se 

de particular importância nas áreas que envolvem a concepção de objectos e construções 

tais como o design, a arquitectura ou a engenharia, permitindo uma prévia construção 

mental de objectos e cenários novos, actos conceptuais do sujeito que tomarão corpo 

através de realidades físicas, desenhadas ou construídas. Com o desenvolvimento desta 

capacidade “um desenho tridimensional pode ser concebido na mente antes de assumir 

formato físico.(…) Uma forma pode ser representada sobre uma superfície plana por 

múltiplos formatos bidimensionais; devemos ter consciência disto a fim de sermos capazes 

de relacionar visualmente todos estes diferentes aspectos de uma mesma forma.” 

(WONG, 1998, Op. Cit. GROSSI, 1999: 36). 

CORDIER e GAONAC’H mencionam que estas imagens mentais podem ser 

despoletadas a partir de vários estímulos, “Pode-se formar uma imagem mental visual a 

partir de uma palavra ou de uma descrição, enquanto o observador está ausente do 

campo perceptivo.” (CORDIER; GAONAC’H, 2006: 69). Independentemente dos estímulos, 

as imagens mentais caracterizam-se por uma redução do grau de complexidade, omitindo 

propriedades menos importantes para a visualização dos objectos28. 

                                                
28

 Estes autores referem que “Existe uma forte semelhança entre os desempenhos cognitivos numa situação perceptiva e os 

desempenhos em situação de imagética. Isso conduziu a uma interrogação sobre o parentesco entre percepção e imagem - 
representação mental -, a qual possui propriedades que a tornam próxima das percepções. Assim, a imagem possuiria 
propriedades estruturais herdadas da percepção, donde seu nome de ‘representação analógica’. Por exemplo, se vocês 

representam mentalmente uma margarida e uma margarida de Páscoa, a primeira será maior do que a segunda, e lhes será 
fácil contar mentalmente as pétalas da primeira. De igual modo, a situação dos objectos no espaço é representada de forma 
analógica à que uma percepção poderia oferecer: uma mesa de cozinha circundada de cadeiras, a geladeira encostada à 
parede, para a representação mental de uma cozinha. Mas as imagens nem por isso deixam de conter um certo grau de 
abstracção e de esquematização: a imagem mental de uma margarida negligencia aspectos de uma ‘verdadeira’ margarida, 

trata-se de uma esquematização.” (CORDIER; GAONAC’H, 2006: 70). 
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Figura 18 -  ”Modulor”, Le Corbusier, 1950.. 
 

Figura 17 - Tons Brunés, análise geométrica do Parthenon 

evidenciando a geometria como elemento de composição da 
fachada. 

 

3 - Aplicações multidisciplinares  

 

A motivação essencial da Geometria Sintética29 está relacionada com a necessidade 

de comunicar, através do desenho e de modo rigoroso, realidades existentes, geradas ou 

em concepção. A referência a realidades concebidas remete para uma relação entre os 

sistemas de representação geométrica e as actividades projectuais. É de salientar que 

estes sistemas se estabelecem como um código de suporte do próprio desenho e do 

processo criativo. Deste modo, as aplicações da Geometria Sintética são muito diversas, 

alcançando a arquitectura, as engenharias, as artes plásticas, o design, e todas as áreas 

que envolvam o acto criativo e a necessidade de um sistema de representação rigoroso. 

“A necessidade de compreender a natureza e as suas formas conduziu o homem 
para a constatação das ordens, dos alinhamentos e das estruturas. A descoberta de 
organizações comuns a objectos manifestamente diferentes conduziu o homem a 
comparações e a raciocínios que foram os primeiros elementos da lógica das 
construções: a geometria. Cada vez mais desenvolvida, esta ciência subdividiu-se 
rapidamente. Ela participa hoje em todas as outras ciências e continua um método 
de pesquisa sempre eficaz.” (JOLY, 1978: 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29

 De acordo com o que já foi referido anteriormente, a Geometria Sintética refere-se às Geometrias que se apoiam no 

desenho e em traçados gráficos, a saber: perspectiva linear ou perspectiva cónica, projecções ortogonais ou cilíndricas, 

projecções axonométricas (ortogonais e oblíquas), e método das projecções cotadas. 
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Figura 19 - Proposta urbanística da Ville Contemporaine, Le Corbusier, 1922. 

Na arquitectura clássica e renascentista, a Geometria estruturou-se como um 

instrumento de apoio para a definição de regras de composição, permitindo definir 

relações harmónicas entre os vários elementos constituintes da planta e alçados de 

igrejas30. A concepção arquitectónica aplicou a Geometria como elemento regulador com 

o objectivo de alcançar construções onde o estudo aprimorado das proporções conferiria 

uma validade universal. O estudo das proporções foi retomado na arquitectura moderna, 

Le Corbusier defendeu um sistema de proporções baseado em dimensões diferenciadas 

derivado da secção áurea - o Modulor - que aplicou em algumas das suas obras. O 

Movimento Moderno evidenciou um modelo de pensamento de negação da autoridade 

do passado, estabelecendo ‘tábula rasa’ do passado definiu o seu carácter de ruptura. A 

arquitectura e o urbanismo encontraram, em parte, na Geometria regras de composição 

que apoiaram esta desvinculação histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utopia moderna desenvolveu-se a partir de uma abstracção da realidade, 

operando uma negação da complexidade e evidenciando um modelo de acção 

racionalista que assenta num pensamento cartesiano e razão analítica, “(…)aquela que se 

baseia na distinção e classificação, utilizando processos lógicos e matemáticos que 

                                                
30

 Segundo CABEZAS: “Podemos destacar três funções principais assumidas historicamente pela geometria na sua relação com 

a arquitectura: a geometria como discurso intelectual e racional sobre a forma; a geometria como método técnico aplicável 
para solucionar os problemas práticos. Instrumento para projectar; a geometria como disciplina capaz de fornecer reportórios 
formais sugestivos, figuras geométricas, de forte carga simbólica, que os fazedores de arquitectura utilizam para expressar a 

sua imagem particular do mundo metafísico.” (CABEZAS, Op. Cit. PAIO, 2007: 7). 
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Figura 20 - Múltiplas perspectivas cónicas de um objecto arquitectónico. 

tendem à abstracção.” (MONTANER, 1999: 67). As utopias urbanísticas constituem outro 

campo de evidência, onde a definição de traçados reguladores se assumiram enquanto 

estrutura matricial de composição. O sistema viário assumiu-se enquanto elemento de 

estruturação do desenho da cidade, constituindo um sistema organizador e disciplinador 

do urbanismo deste período. A evolução das propostas urbanísticas de Le Corbusier na 

década de 20, tais como a Ville Contemporaine ou o Plano Voisin, conduziram à Ville 

Radieuse (1930) que definiu uma vontade de infraestruturação à escala do território. 

Aqui, a estrutura viária foi entendida como matéria de composição urbana, constituindo 

uma plataforma de linhas reguladoras que se poderiam prolongar indefinidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É sobretudo na definição do objecto arquitectónico que a Geometria Sintética 

encontra a sua plena aplicação, de facto, algumas das suas derivações tais como a 

perspectiva linear ou cónica, a perspectiva axonométrica, o estudo das secções, o estudo 

das sombras, e o método cotado, são sistemas que decorrem de uma necessidade técnica 

de representação intermédia no acto conceptual. Assim, para além da função 

representativa, estes sistemas desempenham uma função de suporte à actividade do 

projecto onde, mais importante do que a concretização final e rigorosa da concepção, são 

as possibilidades de visualização das etapas intermédias de definição da forma que 

permitem a evolução do projecto. Os vários sistemas de representação são deste modo 

um instrumento de apoio à metodologia projectual que permite o avanço das soluções. 
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Figura 21 - Desenho em perspectiva cónica da residência de Edgar J. Kaufmann, Frank Lloyd Wright, 1936. 

“De facto, o projecto traduz-se caracteriza-se por ser um processo de redução de 
incertezas, baseado em desenhos cujo rigor geométrico aumenta das primeiras para 
as últimas fases. Partindo de um conjunto de informações base que podem ser 
textuais, mentais, visuais e/ou geométricas, o projecto é em primeira mão um 
diálogo do autor com os seus próprios esquiços, desenhos necessariamente flexíveis, 
que se tornarão mais rigorosos à medida que se forem estabilizando as opções.(…) 
Ao longo do processo o referencial geométrico, tanto no que respeita à 
representação como enquanto entendido como estrutura formal, estará sempre em 
acção, enquanto que o desenho técnico constituirá sobretudo um produto desse 
processo conceptual.” (COUCEIRO, 1997: 10|11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aplicação da perspectiva linear ou cónica, permite a produção de imagens 

realistas que simulam com grande rigor a visualização humana de um objecto, mais valia 

importante quando se pretende alargar a comunicação ao público em geral, poucas vezes 

capacitado para a leitura e interpretação de representações parciais, de certo modo 

codificadas. Contudo, este sistema de representação pode ainda alimentar a fase de 

projecto, produzindo imagens poderosas que alimentam o acto conceptual. Os desenhos 

de Preston Scott Cohen, traduzem uma investigação arquitectónica onde a perspectiva 

cónica participa activamente na definição do projecto, revelando múltiplas dimensões do 

objecto arquitectónico que parece em constante redefinição. 

O estudo das sombras é um método passível de aplicação a todos os processos de 

representação, podendo ser determinadas nas vistas ortogonais, perspectivas cónica, 

axonométrica e no método cotado. Aplicado à representação de vistas ortogonais do 

objecto arquitectónico, permite conferir ao desenho noções de profundidade e 



57 
 

Figura 22 - Preston Scott Cohen, “Rectilinear Spiriculate”, 1998. 

Figura 23 - Marco Bellini, axonometria ‘explodida’ da tele-impressora Olivetti, 1973. 

volumetria, atribuindo de certo modo uma terceira dimensão às representações 

bidimensionais. A sua natureza transversal de aplicação às representações 

tridimensionais permite o estudo da sombra dos edifícios nas áreas adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A necessidade de representações de legibilidade imediata e de percepção real de 

algumas dimensões, determina a predominante aplicação da perspectiva axonométrica 

nos domínios do design e da indústria. Esta escolha por este tipo de representação está 

relacionada com as suas potencialidades para a elaboração de esquemas construtivos 

onde é possível associar várias relações de encaixe entre peças mecânicas ou resultantes 

da justaposição de vários componentes. Este método possibilita ainda representações 

sequenciais de um processo de montagem necessário para a obtenção final de uma peça, 

aplicando-se por exemplo na indústria automóvel, naval e aeronáutica. 
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Figura 24 - Axonometria ‘explodida’ de um Range Rover. 

Nas últimas décadas, a Geometria adquiriu uma importância significativa devido à 

evolução dos meios informáticos que possibilitaram o desenvolvimento de aplicações 

poderosas de visualização tridimensional, através das quais é possível a modelação 

geométrica de objectos muito irregulares. A concepção destas aplicações informáticas 

fundamenta-se num conhecimento aprofundado da Geometria, conhecimento 

indispensável para a elaboração e compreensão de vários programas informáticos. As 

várias aplicações de desenho assistido por computador (CAD - Computer Aided Design) e 

de modelação geométrica são exemplos relevantes. Estas novas possibilidades, 

adquiridas com o desenvolvimento da informática, estendem-se à animação 

computadorizada onde se tem assistido a evoluções extraordinárias, tais como a criação 

de personagens virtuais que se confundem com actores humanos. A robótica é outras das 

áreas em que a Geometria é essencial para a resolução de muitos dos problemas 

colocados na construção de máquinas fiáveis. Aqui, a criação de modelos geométricos 

simuladores da realidade são fundamentais para permitir a interacção de máquinas com 

o meio. Os conhecimentos da Geometria na área da computação gráfica revelam-se 

fundamentais para a evolução de uma área em contínuo desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - GEOMETRIA DESCRITIVA, TRADIÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 
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1 - O ensino tradicional da disciplina 

 

Importa antes de mais reforçar o objectivo essencial da Geometria Sintética, o de 

representar em suportes bidimensionais realidades espaciais que são tridimensionais. Já 

se abordaram anteriormente os vários sistemas de representação que possibilitam uma 

‘redução’ ao suporte bidimensional, pretende-se contudo objectivar uma abordagem 

circunscrita ao ensino da Geometria Descritiva, método da Dupla Projecção Ortogonal, ou 

ainda, Representação Diédrica31. Esclarece-se ainda que por ensino tradicional, entende-

se o recurso a metodologias que envolvem os instrumentos convencionais de desenho e 

outros instrumentos auxiliares de manipulação física e presencial. 

A representação de entidades espaciais através da Geometria Descritiva implica 

necessariamente a transmissão da fundamentação teórica e da gramática visual dos 

sistemas de representação diédrica, de modo a permitir o desenvolvimento da 

capacidade de interpretação de representações descritivas de formas através de traçados 

construtivos de representação. Num primeiro momento, os conceitos elementares de 

ponto, recta, plano e superfície, assim como os de complanaridade, paralelismo, 

concorrência, perpendicularidade, ortogonalidade, e outros como o reconhecimento dos 

elementos definidores de sólidos, constituem inevitavelmente os pré-requisitos 

essenciais para uma iniciação na Geometria Descritiva. O reconhecimento do processo de 

representação diédrica através da projecção ortogonal das entidades espaciais sobre 

planos de projecção ortogonais e processo de rebatimento do plano frontal de projecção 

para a obtenção de representações bidimensionais constitui o segundo momento a partir 

do qual se abre o caminho para a aprendizagem da representação diédrica em toda a sua 

extensão. 

A interiorização destes primeiros conceitos - os conceitos geométricos básicos e a 

noção de projecção ortogonal - são fundamentais para um percurso em direcção à 

representação de entidades ou relações espaciais mais complexas. É manifesto um certo 

grau de abstracção na representação bidimensional do espaço, na medida em que as 

                                                
31

 Conteúdos predominantes do ‘Programa da disciplina de Geometria Descritiva A (10º e 11º anos ou 11º e 12ºanos)’, 

orientado para o Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologia e Científico-Humanístico de Artes Visuais, 

Homologação 22/02/2001, do Ministério da Educação. João Pedro Xavier (coordenador) e José Augusto Rebelo.  



62 
 

 

Figuras 25 e 26 - Modelos tridimensionais dos planos de referência e entidades espaciais em acrílico. 

representações estão desligadas de qualquer referência tridimensional objectiva. Numa 

primeira fase, esta capacidade de abstracção deve ser relacionada com o concreto, de 

modo a favorecer as competências metodológicas da representação e relação articulada 

entre ideias e suas traduções gráficas. Assim, o acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem, através de modelos tridimensionais concretos, é indispensável para 

favorecer a verificação das reciprocidades entre os objectos tridimensionais e suas 

representações diédricas por parte dos alunos. A aplicação de tais recursos, nos 

conteúdos iniciais da disciplina, é possível dado que o nível de complexidade das 

entidades envolvidas é ainda relativamente simples32. A produção de desenhos 

axonométricos em quadro para verificação de inter-relações espaciais e métodos de 

resolução simples é também um recurso possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, à medida que a quantidade ou complexidade de elementos envolvidos 

aumenta, o recurso a entidades concretas obriga a construções tridimensionais mais 

elaboradas cujo manuseamento é delicado e por vezes pouco operativo. Refiro-me, por 

exemplo, aos conteúdos relativos às intersecções onde a necessidade de planos auxiliares 

obriga a construções prévias com um maior rigor. Os processos geométricos auxiliares são 

outro exemplo, relativo a conteúdos do primeiro ano da disciplina, onde, de forma mais 

notória, se revela mais difícil a reprodução tridimensional dos processos implicados nas 

resoluções diédricas, sobretudo na construção de arcos de rebatimento. Mas, estas 

                                                
32

 Refiro-me à representação do ponto, da recta, do plano, e de sólidos. 
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Figura 27 - Recursos didácticos para o ensino da Geometria Descritiva. 

construções tridimensionais, para os conteúdos desse primeiro ano, são possíveis e 

representam recursos didácticos extremamente interessantes dadas as várias 

possibilidades de manipulação e observação a partir de múltiplos pontos de vista. A 

elaboração destes recursos adquire um nível de complexidade crescente no segundo ano 

da disciplina; sobretudo na resolução de problemas métricos, secções e sombras; 

complexidade que torna estas construções pouco exequíveis, embora possíveis. É 

importante uma reflexão acerca dos conteúdos que podem e devem ser exemplificados 

através de modelos concretos, contudo, é igualmente pertinente considerar que um dos 

objectivos da Geometria Descritiva é a de “desenvolver a capacidade de percepção dos 

espaços, das formas visuais e das suas posições relativas” e a “capacidade de visualização 

mental e representação gráfica, de formas reais ou imaginadas.”33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento da capacidade de visualização espacial abstracta, obriga 

inevitavelmente a raciocínios mentais independentes daquilo que está presente e é 

observado, raciocínios estes que se devem apoiar gradualmente nas representações que 

a Geometria Descritiva evidencia. A possibilidade de demonstrar e verificar fisicamente 

todos os problemas espaciais possíveis, à escala humana e passíveis de serem 

manipulados, constituirá à partida a ambição de todos os que se entusiasmam com esta 

disciplina. Esta circunstância, aparentemente não tão distante assim, não seria de todo 

responsável pelas aquisições mentais que o estudo da Geometria Descritiva proporciona. 

                                                
33

 Programa da disciplina de Geometria Descritiva A (10º e 11º anos ou 11º e 12ºanos), 5. 
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Figura 28 - Traçados geométricos executados em sala de aula. Secções em poliedros. 

A capacidade de abstracção é uma característica inata, em maior ou menor grau, que 

resulta do exercício mental individual. Do mesmo modo que a leitura de um livro nos leva 

a projectar mentalmente os cenários aparentemente envolvidos, as representações 

diédricas permitirão ao indivíduo a produção de imagens mentais das realidades 

codificadas através do desenho.  

Assim, a ambição, inevitavelmente frustrada pela limitação dos suportes físicos, de 

conseguir representar, de forma material, todos os problemas geométricos abordados 

não constituirá, numa fase mais avançada, um suporte indispensável para as aquisições 

mentais individuais proporcionadas pelo estudo da Geometria Descritiva34. A execução 

dos traçados próprios da disciplina permite o desenvolvimento de um novo nível de 

pensamento, assim como a capacidade de formulação de raciocínios e processos de 

resolução autónomos. No processo de ensino-aprendizagem não se deverá perder a 

noção de que o objectivo da disciplina é a produção de traçados auxiliados com os 

instrumentos de desenho tradicionais, aplicando os processos construtivos da 

representação e utilizando correctamente os materiais e instrumentos cometidos ao 

desenho rigoroso. O contacto com o desenho descritivo é essencial para reconhecer a 

normalização referente ao desenho e desenvolver a capacidade de visualização mental e 

representação gráfica, de formas reais, descritas ou imaginadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34

 Pressupõe-se que, nesta fase, os alunos já interiorizaram a linguagem específica da Geometria Descritiva. 
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Figura 29 - Traçados geométricos executados em sala de aula. Representação diédrica de uma pirâmide 
quadrangular recta assente pela base num plano de rampa. 

Muito para além de um método de representação, a disciplina tem, à semelhança 

da matemática, um enorme potencial no desenvolvimento da capacidade de abstracção 

mental e espacial: 

“É esta simbiose entre conceito e representação gráfica que estrutura a Geometria 
Descritiva e, concomitantemente, o ensino da Geometria Descritiva. A tal ponto, que 
julgo ser lícito afirmar ser esse o objecto do ensino da Geometria Descritiva - não 
apenas a Geometria, não apenas o mecanismo gráfico, nem ainda os dois, 
entendidos como entidades autónomas, mas a relação dinâmica e recíproca entre 
ambos. Deste modo, ensinar Geometria Descritiva será sempre ensinar a pensar e a 
representar o pensamento e, sobretudo, mostrar a íntima relação que entre ambos 
existe, interagindo reciprocamente e criando assim um plano de convergência e de 
cruzamento de informação - não se trata, aliás de um problema novo, e tem inteira 
correspondência com a questão fulcral do inter-relacionamento entre pensamento e 
linguagem. Se a Geometria Descritiva é um modo de pensar e se é ainda um método 
comunicacional, então será no complexo processo de formação recíproca que 
deverá centrar-se o investimento do professor.” (BENSABAT, 1996: 12). 
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As representações diédricas permitem, de forma codificada, a comunicação por 

parte do sujeito com terceiros, mas, talvez mais importante do que isso é o diálogo 

individual do sujeito consigo próprio. O desenho adquire uma dimensão metacognitiva, 

induzindo o aluno a questionar o seu processo de compreensão e aprendizagem. O 

entendimento das regras de representação, associado à execução de traçados rigorosos, 

é um dos objectivos da disciplina35. Estes traçados, executados sequencialmente, 

representam uma definição e construção sucessiva das entidades espaciais em jogo. A 

execução e descodificação dos acontecimentos, por parte do docente, reveste-se da 

maior importância para o entendimento dos procedimentos de construção e resolução. 

Esta metodologia, de construções passo-a-passo acompanhadas, propicia a compreensão 

das situações espaciais que se colocam, permitindo vislumbrar o seu encadeamento e 

fundamentação. 

Num contexto onde os avanços da informática e das aplicações associadas parece 

pôr em causa a representação tradicional, importa referir que o desenho tradicional 

acarreta aquisições específicas que não têm paralelo com o desenho executado através 

de aplicações de Desenho Assistido por Computador. O desenho tradicional permite 

expressões diferenciadas específicas e, a Geometria Descritiva em particular, solicita um 

domínio crescente da expressão do traço ao qual não é de todo alheio um gosto pelo 

desenho que se vai adquirindo e sedimentando. Por outro lado, com o manuseamento 

dos instrumentos de desenho desenvolve-se a sensibilidade e o sentido de organização, 

de modo a conseguir um resultado final legível e expressivo. Com os instrumentos 

tradicionais, o registo de uma ideia sobre o papel é de rápida execução e muito mais 

intuitivo do que se for mediado por uma ferramenta informática, esta constitui-se 

inevitavelmente numa espécie de filtro retardador do conteúdo que se pretende registar.  

                                                
35

 A execução de traçados rigorosos não remete necessariamente para a definição de Desenho Técnico, GELABERT refere que 

“Com certa frequência, na prática do ensino considera-se que o desenho técnico e a geometria descritiva são algo similar, 

quando não idêntico. Nas aulas, constata-se muitas vezes que numa matéria, ainda que se chame desenho técnico, pode 
desenvolver-se um programa com os conteúdos próprios da geometria descritiva e, pelo contrário, numa matéria que se chame 
geometria descritiva pode fazer-se desenho técnico. Em qualquer caso, existem sobreposições e uma íntima relação entre 
ambas disciplinas.(…)Por desenho técnico entendemos aquele tipo de desenho que, com uma função instrumental, utilizam 

engenheiros, arquitectos e técnicos em geral e que está submetido a determinadas leis que pretendem garantir a sua 
objectividade para que possa ser entendido da mesma maneira por qualquer pessoa.(…)Enquanto que o desenho técnico tem 
conotações práticas e profissionais, a geometria descritiva associa-se a ideias científicas e académicas. Não obstante, a 
tendência actual parece que tende a propor, como nome mais utilizado para denominar uma disciplina gráfica, o de desenho 
técnico em vez de geometria descritiva. Este feito indicia a primazia dos aspectos práticos para os ensinamentos técnicos, 

sobrepondo-se a princípios puramente teóricos da ciência.” (GELABERT, 1999: 45). trad. própria. 
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Figura 30 - Secção construtiva em perspectiva cónica de um projecto de arquitectura. 
Modelo tridimensional virtual realizado com aplicação CAD/CAM.  

 

2 - Ambientes de visualização tridimensional e de geometria dinâmica  

 

A necessidade de representações técnicas de forma mais rápida e rigorosa, 

associadas à indústria e áreas técnicas, fomentou a concepção de aplicações informáticas 

de computação gráfica. O seu desenvolvimento registou avanços surpreendentes nos 

últimos anos, permitindo a modelação virtual de todo o tipo de formas tridimensionais, 

regulares ou irregulares. Estas ferramentas poderosas substituíram, quase totalmente, o 

desenho técnico tradicional pelas suas irrefutáveis vantagens no campo da representação 

rigorosa. Com o desenvolvimento destes programas informáticos de desenho bi e 

tridimensional poderá colocar-se a questão da pertinência da Geometria Descritiva que 

requer tanto esforço aos alunos no desenvolvimento de um raciocínio abstracto se, com 

um clique de rato num qualquer computador é possível conseguir representar realidades 

virtuais de um modo bastante mais rápido do que aplicando os conhecimentos de 

Geometria Descritiva numa folha de papel. No entanto, a manipulação esclarecida das 

aplicações informáticas de visualização tridimensional requer, antes de mais, 

conhecimentos prévios de representação do espaço, uma vez que estas operam sistemas 

de representação que advém da Geometria, tais como a axonometria e perspectiva. 
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Com estas ferramentas é possível extrair diversas visualizações - vistas laterais, 

secções, perspectivas cónicas e axonométricas, e até movimentações dinâmicas em torno 

dos objectos. No entanto, o processo de modelação antecede as representações 

pretendidas, processo que se desenvolve sobretudo a partir da interacção de planos, 

sólidos e superfícies posicionados num ambiente tridimensional, obrigando 

necessariamente a operar a adição, subtracção e intersecção de formas para as 

construções pretendidas. Estas operações requerem efectivamente alguma destreza 

mental, assim como a capacidade de operar com vários pontos de vista simultâneos inter-

relacionados. As aprendizagens próprias da Geometria Descritiva, referenciadas 

anteriormente, permitem as aquisições mentais necessárias para a manipulação destes 

ambientes e, por isso, considera-se que estas devem anteceder o contacto com as novas 

tecnologias de representação tridimensional, de forma a permitir o desenvolvimento de 

capacidades mentais essenciais, de modo sequencial, consistente e construtivo. 

Na actualidade, estão na ordem do dia as TIC (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) nas quais se depositam grandes esperanças na formação dos indivíduos. O 

desenvolvimento das novas tecnologias permitiu a elaboração de aplicações informáticas 

orientadas para a visualização de problemas espaciais da Geometria Sintética em geral, e 

para a Geometria Descritiva em particular. Algumas destas aplicações evidenciam uma 

concepção orientada para o ensino da Geometria, enquanto que outras, de carácter mais 

generalista, são passíveis de aplicação no contexto de ensino-aprendizagem, permitindo o 

desenvolvimento de recursos didácticos com novas formas de simulação, visualização e 

interacção com os objectos estudados. A aplicação destas ferramentas deve ser orientada 

para apoiar e potenciar o exercício mental, a capacidade do indivíduo em, usando apenas 

a sua mente, construir raciocínios autónomos e realidades paralelas fruto da sua 

capacidade de abstracção. Com a demonstração de problemas espaciais através de 

imagens e animações favorece-se a sua abstracção e representação mental, circunstância 

que permite a imaginação de outros problemas geométricos e procedimentos de 

resolução. Assim, o uso da imagem visual e a manipulação das TIC não devem ser 

operadas de modo a substituir o exercício mental, mas sim de forma a desenvolver 

capacidades individuais que permitam pré-visualizações mentais. 
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As características dos sistemas, como simulação e interactividade, poderão exercer 

efeitos bastante positivos na aprendizagem, aumentando o grau de compreensão e de 

motivação para o estudo por parte dos alunos. Experimentar, explorar diversos ângulos 

de um problema, simular, tomar decisões, e relacionar-se com o objecto de estudo a 

partir de experiências anteriores e de motivações individuais, permite ao aluno 

compreender melhor as regras, os princípios e as operações relacionadas com a 

Geometria. Este novo formato de trabalho leva o professor a questionar as metodologias 

tradicionais e a equacionar uma reformulação das suas práticas e métodos de ensino, de 

forma a obter uma mudança de qualidade significativa no processo de ensino - 

aprendizagem. De realçar que certas aplicações introduzem uma mais-valia importante, a 

possibilidade de programar manipulações dinâmicas que podem ser aplicadas em 

processos de resolução complexos. Estas ferramentas permitem a elaboração de recursos 

didácticos em ambientes virtuais de aprendizagem, processo que exige contudo 

conhecimentos específicos de cada aplicação relacionados com procedimentos 

específicos e diferenciados de uma aplicação para outra. 

O ensino tradicional da Geometria Descritiva comporta algumas limitações 

didácticas difíceis de superar, sobretudo no que se refere à materialização das realidades 

espaciais. As potencialidades decorrentes das novas tecnologias não devem ser 

menosprezadas, mas sim integradas no processo de ensino-aprendizagem. Existem hoje 

uma grande variedade de programas informáticos de construção de realidades 

tridimensionais virtuais que são um recurso didáctico com enorme potencial. Contudo, a 

sua aplicação deve ser criteriosa e aplicada como um apoio ao processo de ensino-

aprendizagem e não como uma forma de apresentar a solução de um problema 

ultrapassando as cruciais fases do seu processo de resolução. Em Geometria Descritiva, e 

à semelhança da matemática, mais importante do que a solução é sem dúvida o percurso 

e os conhecimentos adquiridos que cada aluno aplica na procura do resultado. 

Deste modo, considera-se que a utilização de aplicações de visualização 

tridimensional deverá ser aplicada na mostra de elementos tridimensionais para 

confirmar hierarquias espaciais, aferindo os teoremas e os métodos de resolução de 

problemas propostos. A revolução das novas tecnologias digitais representa uma 
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excelente oportunidade para se repensar o ensino da Geometria Descritiva, 

posicionando-as como um complemento às metodologias e estratégias tradicionais. É 

urgente acompanhar as transformações na área das tecnologias de informação ocorridas 

nos últimos 20 anos. O professor deve ser sensível a estas mudanças e explorar estas 

novas potencialidades, evitando ser o centro do processo para actuar como mediador das 

actividades de aprendizagem. Dessa forma, a matéria estudada deixará de ser abstracta e 

distante, transformando-se em conhecimento palpável e acessível. 

Apresentam-se em seguida uma selecção de algumas aplicações informáticas de 

visualização tridimensional e de geometria dinâmica, passíveis de aplicação no contexto 

de ensino-aprendizagem. De realçar que, após uma pesquisa sobre aplicações 

informáticas, apenas foi possível encontrar uma aplicação que permita visualizações bi e 

tridimensionais simultâneas com as características específicas e consideradas necessárias 

para o ensino da Geometria Descritiva. 

 

 

AEIOU - Geometria Descritiva 

 

A aplicação AEIOU - Geometria Descritiva resulta do trabalho desenvolvido no 

âmbito de uma tese de Mestrado realizada por Francisco Morgado no Instituto Superior 

Politécnico de Viseu em 199636. A aplicação desenvolvida, com a colaboração de Pedro 

Almeida, professor de Geometria Descritiva na mesma instituição, traduziu-se num 

ambiente interactivo que permite uma visualização simultânea e reciprocidade de 

manipulação entre um ambiente a duas e três dimensões. O aspecto mais interessante 

desta aplicação reside precisamente nesta dupla visualização que permite uma inter-

relação simultânea entre representação bidimensional e visualização tridimensional, 

permitindo verificar a transição entre as duas representações. No entanto, esta aplicação 

não foi totalmente desenvolvida, cingindo-se às entidades geométricas elementares. A 

sua posterior evolução é sem dúvida uma questão pertinente dado que a oferta de 

aplicações com estas características é inexistente. 

                                                
36

 Apresentação da aplicação disponível em: http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/fmorgado/aeiougd/default.htm. e 

http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt200372918317paper-178.pdf. 
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Figura 31 - Ambiente de trabalho interactivo 3D da aplicação AEIOU - Geometria Descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os autores, o software AEIOU - Geometria Descritiva foi 

desenvolvido “(…)utilizando o C++ e uma biblioteca gráfica OpenGL, obtendo-se desta 

forma um suporte à manipulação directa e uma representação não ambígua.” 

(MORGADO; ALMEIDA, s.d.: 1). A intenção inicial passava por desenvolver a aplicação de 

modo a abarcar todas as matérias da dupla projecção ortogonal, subdividindo-a em 

quatro aplicações autónomas dedicadas a grupos temáticos37. No entanto, a aplicação foi 

apenas desenvolvida de forma a abarcar o primeiro grupo temático (Ponto, Recta, Plano, 

e Intersecções), utilizando uma programação orientada ao objecto de modo a prever a 

sua extensibilidade e modificação futura de forma fácil e rápida. Embora debruçando-se 

apenas sobre a parte inicial da matéria do programa da disciplina no ensino secundário, 

esta limitação não desvaloriza a aplicação como uma ferramenta extremamente útil para 

o ensino da Geometria Descritiva38. 

                                                
37

 As matérias a abordar compreendiam: CD1 - Ponto, Recta, Plano, Intersecções. CD2 - Mudança de planos, Rotações, 

Rebatimentos, Paralelismos, Perpendicularidade. CD3 - Sólidos, Secções planas, Intersecções de rectas com sólidos, Planos 
tangentes. CD4 - Intersecção entre sólidos, Sombras. 
38

 Os autores do programa assinalam as potencialidades de aplicação do programa para: “apoiar o professor na sala de aula; 

apoiar o aluno na aula; apoiar o aluno no seu estudo (em casa) e motivar a exploração de novas situações; seguir exercícios, 
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Figura 32 - Ambiente de trabalho em modo rascunho da aplicação AEIOU - Geometria Descritiva. 

A aplicação permite dois modos de trabalho, um primeiro com a referida 

visualização simultânea a duas e três dimensões, e um segundo modo de rascunho onde é 

possível efectuar desenhos em dupla projecção ortogonal, embora de forma pouco 

operativa. O primeiro modo de trabalho destaca-se sem dúvida como o mais interessante 

e mais útil no processo de ensino-aprendizagem, sendo totalmente controlável pelo 

utilizador. Neste modo, a aplicação contempla uma ferramenta intitulada Tabuada da 

Geometria que apresenta ao utilizador alguns exemplos contextualizados acompanhados 

com explicação áudio opcional. Estes exemplos desenvolvem-se numa demonstração 

interactiva onde é possível seguir passo-a-passo a resolução de exercícios propostos 

permitindo ainda avançar e retroceder no decorrer da apresentação. Para além destes 

exemplos tipo, a aplicação contempla uma parte livre onde é possível a criação de todo o 

tipo de situações oferecendo várias funcionalidades que permitem a construção de 

objectos novos a partir de objectos existentes39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
acompanhados por uma explicação áudio e escrita; resolução de exercícios por parte do aluno e entrega ao professor; 
possibilitar ao professor ver a solução final do exercício; possibilitar ao professor acompanhar a resolução proposta pelo aluno; 
ver o tempo despendido na elaboração do exercício; alterar, facilmente, a resolução, sem ter de “apagar” o que já se fez.” 
(MORGADO; ALMEIDA, s.d.: 5) Consultado em: http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt200372918317paper-178.pdf 
39

 Destas operações destacam-se: a construção de uma recta a partir de dois pontos, de um ponto e uma direcção; a 

construção de um plano a partir de 3 pontos, 1 ponto e uma recta; a determinação da intersecção de uma recta com um plano 

previamente marcados; e a determinação da intersecção de dois planos. 
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Este ambiente interactivo permite ainda, no decorrer de um exercício, 

retirar/colocar invisibilidades; atribuir cor/transparência aos planos de projecção ou 

outro plano qualquer; retirar/colocar traços de rectas e planos; assim como múltiplas 

configurações personalizadas de visualização. O programa permite duas aplicações 

diferenciadas: uma primeira em que o professor é o utilizador empregando-o como 

instrumento de apoio nas aulas recorrendo à projecção através de videoprojector; e uma 

segunda em que os alunos se podem assumir como utilizadores. Esta segunda vertente 

foi desenvolvida na representação 3D com a possibilidade de um histórico de modo a 

registar todos os passos efectuados numa resolução, permitindo uma posterior correcção 

do professor. O modo rascunho permite ao aluno efectuar resoluções sem usar a 

representação 3D, constituindo-se apenas como uma representação bidimensional 

semelhante aos traçados efectuados manualmente. 

 

 

Descriptive Geometry 

 

A aplicação Descriptive Geometry foi desenvolvida por Petr Plavjanik e constitui 

também uma aplicação directamente orientada para representações da Geometria 

Descritiva. O manuseamento do programa executa-se através de uma linguagem 

codificada, onde o utilizador escreve os procedimentos e o programa representa as 

instruções dadas. As imagens geradas são assim o resultado de execuções do programa. 

Os traçados também podem ser realizados através do rato, no entanto esta opção está 

limitada a algumas operações. O ambiente de trabalho é composto por uma área de 

visualização e outra onde são inseridas as instruções através da expressão de algoritmos 

complexos em linguagem de programação. O autor referencia as vantagens deste tipo de 

procedimentos, “precisão, todos os cálculos baseiam-se na geometria analítica e são de 

grande precisão; velocidade, os procedimentos são desenhados rapidamente; 

flexibilidade, tudo pode ser alterado, a alteração de um ponto modifica todos os pontos 

relacionados; a escrita de algoritmos complexos em linguagem de programação; rápida 
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Figura 33 - Ambiente de trabalho da aplicação Descriptive Geometry. 

orientação em desenhos complicados”40. A aplicação permite a visualização de objectos 

em vários sistemas de projecção; dupla projecção ortogonal ou método de Monge, 

projecção axonométrica e perspectiva cónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As vantagens desta aplicação são o rigor gráfico e é o facto de permitir a produção 

de resoluções animadas onde é possível visualizar sequencialmente o processo de 

resolução de vários exercícios. No entanto, não permite uma visualização simultânea de 

representações bidimensionais com reproduções tridimensionais, dado que é apenas 

possível visualizar um ambiente de cada vez. A ausência de relação entre as duas 

visualizações reduz consideravelmente as potencialidades didácticas do programa. A 

manipulação codificada, a que se associa um domínio da linguagem de programação, e 

consequentes restrições no processo de concepção de construções geométricas, 

conferem ao programa uma aplicação limitada e pouco operativa no manuseamento. 

 

 
                                                
40

 Informação consultada no manual de usuário disponível em: http://dg.vidivici.cz/dg/guide.html#rys.  

http://dg.vidivici.cz/dg/guide.html#rys
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Figura 34- Prisma pentagonal regular assente num plano oblíquo. Construções animadas realizadas através da aplicação C.a.R. 
Disponível em http://www.veraviana.net/diedpassoapasso.html 

 

C.a.R. e C.a.R. Metal 

 

Com as aplicações C.a.R. e C.a.R. Metal, desenvolvidas por Eric Hakenholz, é 

também possível a elaboração de representações animadas de grande qualidade 

simuladoras de resoluções sequenciais a efectuar pelos alunos. O C.a.R. e C.a.R. Metal 

não são um programa 3D, sendo contudo possível a realização de construções 

tridimensionais, mas estas têm que ser realizadas manualmente e não são passíveis de 

correspondências recíprocas com outras construções bidimensionais de forma simples. 

Dadas estas características, ambas as representações são totalmente autónomas, o que 

obriga a construções duplicadas e todos os inconvenientes inerentes quando se pretende 

efectuar alterações. À semelhança do Descriptive Geometry, a mais-valia destas 

aplicações prende-se com as possibilidades de animação que permitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veraviana.net/diedpassoapasso.html
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Figura 35- Possibilidade de múltiplas visualizações com aplicações CAD/CAM. 

CAD - Computer Aided Design 

 

As experiências no desenvolvimento de aplicações informáticas de desenho 

assistido por computador iniciaram-se na década de 50 nos Estados Unidos. No entanto, 

apenas na década de 80 é que esta tecnologia adquiriu o desenvolvimento necessário 

para uma utilização alargada. Com a evolução dos computadores, as capacidades de 

desenho a duas dimensões evoluíram para representações tridimensionais. Na 

actualidade, um dos aspectos mais interessantes destas aplicações é a possibilidade de 

gerar automaticamente desenhos bidimensionais a partir de modelações tridimensionais. 

A relação entre estas duas realidades, embora uma física e outra tendencialmente 

abstracta, é precisamente o objectivo da Geometria Descritiva. Deste modo, a 

potencialidade das aplicações CAD para o ensino da disciplina são enormes e decorrem de 

características intrínsecas deste tipo de aplicações. Refere-se ainda que, embora com 

uma leitura contextualizada dos momentos, o aparecimento das tecnologias CAD, 

também conhecidas como CAM - Computer Aided Manufacturing, tem as mesmas 

motivações de Gaspard Monge, o de apoiar o desenvolvimento da indústria a partir de 

ferramentas de optimização do processo produtivo. 
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3 - Novas perspectivas pedagógicas 

 

Com a criação de realidades não presenciais, geradas com o uso da informática, é 

possível simular, através de imagens, objectos que não existem fisicamente. As 

ferramentas produtoras de tais imagens permitem também a criação de animações que 

simulam percursos e movimentações em redor dos objectos elaborados, conferindo 

visualizações muito semelhantes àquelas que seriam apreendidas pela visão se estes 

objectos estivessem na presença do observador. Estas possibilidades de visualização a 

partir de múltiplos pontos de vista, eventualmente dinâmicas, constituem uma evolução 

substancial relativamente ao contexto anterior onde o criador apenas se podia servir da 

sua capacidade mental de abstracção para obter, nem que fosse por um simples instante, 

visualizações espaciais das suas provisórias concepções. Se por um lado podemos afirmar 

que existe uma evolução inequívoca, decorrente de uma diminuição substancial da 

imaterialidade, também é certo que esta mudança se encontra ainda num nível 

intermédio, dado que estamos ainda perante o domínio do intangível que se mantém no 

espaço virtual do computador e apenas visível através de um monitor. 

As novas tecnologias digitais contemporâneas permitem a criação de um outro nível 

de simulações do mundo natural, isto é, cópias mais ou menos realistas daquilo que 

consideramos como realidade, mas também simulações de mundos fictícios. A 

denominada realidade virtual é um interface a partir do qual se consegue dar a sensação 

de estar fisicamente noutra realidade, processo caracterizado por sensações de imersão, 

interactividade e envolvimento41. Por imersão entende-se o sentimento do usuário que 

inserido dentro de um novo mundo parece fazer parte dele; interactividade porque o 

usuário interage com o ambiente simulado, onde este se modifica de acordo com os 

movimentos do usuário, que são captados pelo computador; e envolvimento pela sua 

relação com o ambiente, podendo contudo ser passivo ou activo, mas constituindo 

sempre um elemento que dele participa. 

 

                                                
41

 (SHERMAN; CRAIG, 2003), termos apresentados em: Gruta Digital: um Ambiente de Realidade Virtual Imersivo Itinerante 

para Aplicações Educacionais.(s.d.). Disponível em: http://www-sop.inria.fr/members/Marcio.Cabral/publications/grutadigital-

fisherman.pdf. Consultado em 05.06.2010. 

http://www-sop.inria.fr/members/Marcio.Cabral/publications/grutadigital-fisherman.pdf
http://www-sop.inria.fr/members/Marcio.Cabral/publications/grutadigital-fisherman.pdf
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Figura 36- Exemplo de ambiente em Realidade Virtual. 

O termo realidade virtual constitui no entanto um paradoxo, como pode algo ser 

real e virtual simultaneamente? Segundo Kirner, “Realidade Virtual é uma interface 

avançada para aplicações computacionais, onde o usuário pode navegar e interagir, em 

tempo real, em um ambiente tridimensional gerado por computador, usando dispositivos 

multisensoriais.“42. A difícil distinção entre real e virtual parece justificar o termo, 

contudo, ‘ambientes artificialmente reais’ parece corresponder melhor à criação destas 

novas realidades. Com a criação de ambientes em realidade virtual, desenvolvidos 

sobretudo a partir da década de 90, o usuário pode interagir em tempo real com um 

ambiente virtual tridimensional realista, podendo movimentar-se e manipular as cenas de 

acordo com as suas instruções, à semelhança de um videojogo. Estes ambientes 

requerem contudo a sua operação em ambientes encerrados e vários equipamentos 

acoplados ao utilizador. Segundo Siscoutto e Kirner, 

“A Realidade Virtual (RV) é uma ‘interface avançada do usuário’ para aceder a 
aplicações executadas no computador, propiciando a visualização, movimentação e 
interacção do usuário, em tempo real, em ambientes tridimensionais gerados por 
computador. O sentido da visão costuma ser preponderante em aplicações de 
realidade virtual, mas os outros sentidos, como tacto, audição, etc. também podem 
ser usados para enriquecer a experiência do usuário.” (SISCOUTTO; KIRNER, 2008: 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42

 http://www.realidadevirtual.com.br/cmsimple-rv/?DEFINI%C7%D5ES. Consultado em 05.06.2010. 

http://www.realidadevirtual.com.br/cmsimple-rv/?DEFINI%C7%D5ES
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Figura 37- Exemplo de Realidade Aumentada com o uso 
de marcadores. 

Figura 38 - Exemplo de sobreposição de imagens virtuais 
em contexto real com a Realidade Aumentada. 

 

A realidade aumentada é outro sistema de visualização presencial com tecnologia 

semelhante à da realidade virtual, desenvolvida sobretudo a partir de 2000 com os 

avanços da captura vídeo e processamento informático. Esta tecnologia permite 

apresentar um objecto virtual no espaço real, mas também incorporar um objecto 

concreto no espaço virtual. Kirner esclarece a diferença entre as duas situações: 

“Realidade Aumentada é a inserção de objetos virtuais no ambiente físico, mostrada 
ao usuário, em tempo real, com o apoio de algum dispositivo tecnológico, usando a 
interface do ambiente real, adaptada para visualizar e manipular os objetos reais e 
virtuais.“ e “Virtualidade Aumentada é a inserção de representações de elementos 
reais no mundo virtual, usando a interface que permite ao usuário interagir com o 
ambiente virtual.“43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta mistura de imagens é conseguida através de dispositivos tecnológicos 

avançados tais como capacetes de projecção de imagens, mas também pode efectivar-se 

através de marcadores desenvolvidos especificamente para o efeito com leitura através 

de uma câmara. Estes marcadores, cartões com um símbolo marcado no interior de uma 

moldura, funcionam à semelhança de um código de barras que pode ser lido por uma 

webcam, permitindo o processamento da informação através de um software dedicado. 

Existem várias aplicações de transformação de código previamente concebidos em 

imagens virtuais tal, o ARToolKit parece ser o mais utilizado. No monitor do computador é 

apresentada a imagem codificada no cartão que se mistura com o resto do ambiente real 

                                                
43

 http://www.realidadevirtual.com.br/cmsimple-rv/?DEFINI%C7%D5ES. Consultado em 05.06.2010. 

http://www.realidadevirtual.com.br/cmsimple-rv/?DEFINI%C7%D5ES
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Figura 39- Exemplo de marcador, objecto virtual e aplicação da Realidade Aumentada. 

visualizado. Esta metodologia proporciona uma maior naturalidade na percepção do 

objecto virtual uma vez que o contexto real é predominante, constituindo uma referência 

importante para o usuário. A logística associada à obtenção destas visualizações é 

consideravelmente menor do que as da realidade virtual, 

“Enquanto a realidade virtual depende de equipamentos de visualização, como 
monitor, projector e capacete, normalmente utilizados em ambientes fechados, a 
realidade aumentada não apresenta esta restrição com dispositivos misturadores, 
podendo ser usada em qualquer ambiente (fechado ou aberto), sendo, portanto 
mais abrangente e universal.” (SISCOUTTO; KIRNER, 2008: 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

As novas possibilidades associadas a estas tecnologias constituem um novo campo 

de desenvolvimento para o processo de ensino-aprendizagem, permitindo a interacção 

total com entidades espaciais. Embora não exista ainda nenhuma aplicação de realidade 

virtual ou aumentada orientada para o ensino da Geometria Descritiva, as 

experimentações realizadas permitem afirmar o seu desenvolvimento como possível. Esta 

capacidade de visualização com um grau de presença maior, embora permanecendo 

virtuais, significaria o maior avanço realizável no campo da percepção de entidades 

espaciais. Com a possível apreensão destas ‘realidades virtuais’ através dos outros 

sentidos as possibilidades parecem ilimitadas, abrindo o campo para novas experiências 

sensoriais. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - GEOMETRIA DESCRITIVA, ENSINO E APRENDIZAGEM COM AMBIENTE 
DE VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL APLICADO AO MÉTODO 

DA DUPLA PROJECÇÃO ORTOGONAL 
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1 - Ensino apoiado por ambiente de visualização tridimensional 

 

O objectivo principal da Geometria Descritiva é a representação rigorosa de formas 

bi ou tridimensionais sobre um suporte bidimensional com uma representação em 

épura44. Através da utilização rigorosa dos instrumentos de desenho, a representação 

descritiva das formas permite traduzir realidades espaciais ausentes, conferindo a 

possibilidade de explorar as suas características essenciais tais como posições espaciais e 

relações dimensionais. Este exercício de pesquisa, gráfica e mental, potencia a capacidade 

de percepcionar no espaço. A percepção tridimensional é uma capacidade inata, contudo 

o recurso a processos auxiliares de visualização espacial poderá facilitar e potenciar o seu 

desenvolvimento. Assim, a utilização de ambientes de visualização tridimensional ou de 

Geometria dinâmica, como recursos didácticos, revelam a sua pertinência na motivação e 

auxílio dos alunos em desenvolver esta capacidade. 

“O computador tem demonstrado grande eficiência como recurso audiovisual de 
ensino, facilitando a visualização e a construção das formas. Mas antes de tentar 
abreviar o amadurecimento cognitivo do aluno, devemos compreender a natureza 
das transformações que operam na sua mente. É possível que apesar de conseguir 
construir um sólido no computador, ainda assim, o aluno não tenha clareza em 
relação a como este poderia ser representado em outro meio. Desta forma, o aluno 
fica limitado ao uso do computador.(…) Assim, ao explorar o universo das formas 
tridimensionais, permita que o aluno tenha clareza suficiente para assegurar que 
sua representação possa alcançar a maturidade das formas mais complexas com 
segurança. Permita que ele também tenha liberdade de expressão, explorando 
todos os meios para dominar a visão espacial das formas ao representá-las.” 
(GROSSI, 1999: 36). 
 

Entende-se contudo que não se deverá perder a noção de que outro dos objectivos 

essenciais desta forma de representação é a produção rigorosa de traçados geométricos 

baseados em processos construtivos inequívocos. Neste sentido, estes recursos deverão 

ser entendidos como isso mesmo, não substituindo a necessidade de desenhos rigorosos 

realizados manualmente. O desenho rigoroso deve ser manipulado como ferramenta de 

reflexão e de desenvolvimento na construção de raciocínios abstractos e como 

                                                
44

 A representação em épura, método de Monge, representação diédrica ou dupla projecção ortogonal, referem-se ao mesmo 

tipo de representação. Ambas resultam das projecções ortogonais obtidas com a determinação das intersecções de rectas 
projectantes, que contêm pontos do objecto, com os planos de referência. O posterior processo de rebatimento de um dos 

planos de projecção sobre o outro define a representação em épura. 
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instrumento potenciador da capacidade criativa dos alunos. O contacto com o desenho 

descritivo é essencial para reconhecer a normalização referente ao desenho e 

desenvolver a capacidade de visualização mental e representação gráfica, de formas reais 

ou imaginadas. 

Com base nestes pressupostos, considera-se que as ferramentas informáticas de 

desenho não devem substituir o desenho manual, e os ambientes de visualização 

tridimensional ou ambientes dinâmicos devem constituir-se como recursos didácticos de 

apoio à actividade docente em sala de aula. Assim, a utilização destes ambientes devem 

servir como um recurso utilizado pelo professor para ilustrar representações diédricas 

permitindo verificar a sua inter-relação com os processos envolvidos na sua 

determinação. Estes recursos, elaborados previamente, deverão ser utilizados para 

efectuar resoluções de exercícios propostos em aula, permitindo mostrar as várias etapas 

do processo, retrocedendo ou avançando de uma forma que o desenho manual não 

permite. Esta resolução prévia permite ao professor um maior rigor nas representações, e 

alguma economia de tempo em sala de aula, dado que reduz o tempo dispendido na 

concretização de resoluções gráficas complexas executadas manualmente. 

A pertinência do uso destes ambientes fundamenta-se pelas possibilidades na 

evidenciação de entidades e de processos espaciais implicados na resolução de 

problemas que envolvem a compreensão e representação descritiva das formas. Estas 

capacidades torna-se tanto mais relevante quanto mais complexos forem os processos e 

representações inerentes. Em Geometria Descritiva, a simples memorização de métodos 

e procedimentos não se traduz num conhecimento efectivo, uma vez que um problema 

pode assumir uma infinidade de contornos diferenciados que implicam uma necessária 

adaptação dos processos de resolução. A compreensão dos métodos de resolução 

permite a imaginação de outros que, em situações específicas, se podem revelar mais 

adequados e menos laboriosos. Com os ambientes de visualização tridimensional a 

capacidade de abstracção poderá ser potenciada, uma vez que o abstracto apenas se 

torna possível com o conhecimento do concreto, mesmo que este se apresente sob a 

forma de imagens de entidades não efectivamente presente. 
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2 - Recursos didácticos de apoio ao ensino-aprendizagem 

 

Considerando algumas limitações associadas ao ensino tradicional da disciplina 

referenciadas anteriormente45 e reconhecidas as potencialidades dos ambientes de 

visualização tridimensional, procurou-se ensaiar a produção de recursos didácticos de 

apoio ao processo de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento dos recursos didácticos 

teve dois objectivos essenciais: perceber a validade de uma aplicação escolhida, e 

verificar a utilização desta aplicação em conteúdos e processos de alguma complexidade 

ao nível dos traçados. Através desta aplicação foram desenvolvidos quatro recursos que 

incidem sobre o estudo das Sombras de Poliedros, Cones e Cilindros de bases horizontais 

e frontais, matéria que envolve a utilização de métodos auxiliares para a determinação 

rigorosa das sombras própria e projectada46. A aplicação dos recursos didácticos 

pretendeu aferir a sua operatividade em contexto de sala de aula e validade no processo 

de ensino-aprendizagem. Salienta-se que esta aferição não contemplou um processo 

sistematizado de análise, sobretudo no que se refere às implicações na compreensão dos 

problemas espaciais e no desenvolvimento de capacidades mentais individuais dos 

alunos. Este tipo de análise, embora muito pertinente, extravasava os objectivos deste 

trabalho. Considera-se no entanto que esta abordagem poderia ser desenvolvida em 

áreas específicas e dedicadas às ciências cognitivas e psicologia da aprendizagem. 

A aplicação destes recursos didácticos ocorreu em contexto de sala de aula no 

âmbito da Prática de Ensino Supervisionada II realizada na Escola Secundária de Alberto 

Sampaio em Braga no ano lectivo 2009|2010. Esta prática de ensino contemplou a 

leccionação da disciplina de Geometria Descritiva A a quatro turmas do ensino 

secundário, duas turmas do 10º e 11º ano. Os recursos didácticos elaborados reportam-

se somente ao desenvolvimento de uma unidade temática do 11º ano47 em duas turmas, 

constituídas por 7 e 21 alunos, do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais e do 

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, respectivamente. 

                                                
45

 Ver ‘O ensino tradicional da disciplina’, p.61-64. 
46

 Consultar Anexos I, II, III e IV. 
47

 Pontos 3.18.6 e 3.18.8, correspondendo a parte de uma unidade temática do 11º ano dos conteúdos da disciplina definidos 

no “Programa da disciplina de Geometria Descritiva A (10º e 11º anos ou 11º e 12ºanos) - Curso Científico-Humanístico de 

Ciências e Tecnologia e Científico-Humanístico de Artes Visuais, homologação 22/02/2001, Ministério da Educação”. 
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Após o reconhecimento de algumas aplicações informáticas48, generalistas e 

específicas, clarifica-se, antes de mais, que não foi possível encontrar uma aplicação que 

agrupasse simultaneamente as características necessárias para a elaboração de recursos 

didácticos de forma a responder integralmente às necessidades associadas ao ensino da 

disciplina. Apresentam-se as características consideradas necessárias numa aplicação 

informática dedicada ao processo de ensino-aprendizagem da Geometria Descritiva: 

 

i)  apresentação simultânea e correspondência recíproca total entre visualizações 

tridimensionais e representação bidimensional em épura; 

ii) manipulação dinâmica do referencial e das entidades espaciais; 

iii) exibição sequencial das etapas de resolução que permita avanços e retrocessos; 

iv) visualização animada dos processos de resolução; 

v) parametrização das apresentações gráficas pelo utilizador. 

 

Reconhece-se contudo, que a integração e interacção simultânea de todas estas 

dimensões é complexa e determina uma metodologia de concepção informática bastante 

específica e orientada para as características referenciadas. Dada a inexistência de uma 

aplicação com estas características, os recursos didácticos propostos foram elaborados 

através de uma aplicação de Desenho Assistido por Computador, o AutoCAD 2009. Com 

esta aplicação, considera-se que foi possível reunir as características consideradas 

essenciais para os recursos didácticos: 

 

i) apresentação simultânea e correspondência recíproca relativa entre visualizações 

tridimensionais e representação bidimensional em épura; 

ii) exibição sequencial das etapas de resolução que permita avanços e retrocessos; 

iii) parametrização das apresentações gráficas pelo utilizador. 

 

 

 

                                                
48

 Ver ‘Ambientes de visualização tridimensional e de geometria dinâmica’, p.70-76.  
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Figura 40 - Recurso Didáctico I - Sombra própria e projectada de uma pirâmide quadrangular regular de base horizontal.  
 

Em contexto de sala de aula, a aplicação destes recursos operou-se a partir da 

projecção das várias etapas de resolução, utilizando um computador, um vídeo-projector 

e um quadro branco tipo didax como suporte de projecção. A projecção sobre um quadro 

deste tipo possibilitou a realização de desenhos manuais sobrepostos à projecção, 

circunstância útil dado que permitiu realçar alguns passos de resolução que puderam ser 

facilmente apagados. Acompanhada pela respectiva visualização tridimensional, cada 

etapa de resolução era independente das restantes, permitindo avanços e retrocessos de 

forma simples. Esta exibição sequencial das etapas de resolução, onde novos traçados 

eram acrescentados aos anteriores, permitiu conferir um certo grau de animação nas 

progressões ou retrocessos do processo de resolução. De forma complementar, foram 

registados os passos associados a cada transição, o que evidenciou a relação das 

resoluções com conteúdos de natureza mais teórica apresentados numa fase anterior. O 

processo associado à elaboração destes recursos admite alterações sem modificação da 

configuração base. Deste modo, é possível acrescentar ou retirar traçados que se possam 

evidenciar como elementos benéficos ou perturbadores da visualização tridimensional. 
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Figura 41 - Recurso Didáctico II - Sombra própria e projectada de um prisma hexagonal regular de bases frontais.  
 

 

Na visualização tridimensional, são visíveis os planos de projecção, os sólidos, as 

entidades espaciais que produzem a sombra projectada e entidades auxiliares, e as 

respectivas projecções de todos estes elementos no plano horizontal e frontal de 

projecção. À medida que a resolução progride, são retirados alguns elementos espaciais 

da visualização tridimensional, dado que se verificou que esta omissão era vantajosa para 

a sua legibilidade. Na representação em épura, e à semelhança de representações 

executadas manualmente, representam-se apenas as projecções das entidades, não 

sendo retirados quaisquer elementos. Aqui, destaca-se a qualidade e o rigor dos traçados, 

a sua expressividade diferenciada e a presença das anotações convencionalmente 

utilizadas. Esta representação, em tudo igual aos traçados a executar pelos alunos, é 

realizada à escala real. No entanto, a sua escala de projecção pode ser consideravelmente 

ampliada, não se registando com este processo perda de qualidade ou informação. Com 

esta dupla visualização, representação tridimensional e épura, obtém-se uma inter-

relação simultânea que permite exemplificar numa representação espacial, de forma 

inequívoca, as etapas, relações dimensionais e posições espaciais relativas. 
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Figura 42 - Recurso Didáctico III - Sombra própria e projectada de um cone de revolução de base horizontal. 
 

 

A partir da aplicação efectuada em contexto de sala de aula verificou-se uma 

receptividade muito positiva por parte dos alunos. Destaca-se a motivação dos alunos 

quando se apresentam recursos onde a tecnologia, realidade que lhes é tão familiar, está 

presente. Foi interessante verificar alguma admiração e orgulho da sua parte quando, e 

após resolução simultânea com a apresentação, verificaram que os traçados que 

executaram eram os mesmos que os apresentados. Considera-se que a aplicação destes 

recursos, de construção demorada, poderá reflectir-se numa melhoria das aprendizagens 

e capacidades mentais dos alunos, sobretudo no que diz respeito à capacidade de 

percepção dos espaços, das formas visuais e das suas posições relativas, capacidade de 

visualização mental e representação gráfica de formas reais ou imaginadas, e ao 

desenvolvimento da capacidade de interpretação de representações descritivas de 

formas. Os procedimentos associados à sua realização, permitiram considerar a validade 

desta aplicação no desenvolvimento de outros recursos aplicados a construções gráficas 

de alguma complexidade, tais como os problemas métricos, as secções, e a representação 

de sólidos assentes em planos não projectantes. 
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Figura 43 - Recurso Didáctico IV - Sombra própria e projectada de um cilindro de revolução de bases horizontais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O exercício desenvolvido procurou fundamentar a importância da Geometria 

Sintética em geral e da Geometria Descritiva em particular na formação do indivíduo. É 

frequente os alunos colocarem questões acerca do seu propósito, da sua importância e 

aplicação. O reconhecimento do seu percurso permitiu evidenciar, de forma mais 

presente, a pertinência do seu estudo. Para além do seu valor e das suas aplicações no 

domínio da representação e comunicação visual, destaca-se a sua preponderância no 

desenvolvimento de capacidades mentais do indivíduo. A Geometria Descritiva traduz-se 

numa ferramenta de desenvolvimento da capacidade de abstracção, permitindo a 

produção de raciocínios acerca de realidades ausentes. Esta habilidade de pensar em 

contextos mentais tridimensionais abstractos está intimamente relacionada com a 

possibilidade de percepcionar e visualizar no espaço, exercício cerebral estimulado pelos 

procedimentos de representação da Geometria Descritiva. Esta área do saber é também 

um instrumento metódico de análise que permite a compreensão de um todo através da 

fragmentação da sua complexidade. O seu carácter descritivo reporta-se à tradução 

gráfica de entidades espaciais mas também permite a representação do pensamento e 

dos raciocínios e procedimentos envolvidos na resolução dos mais diversos problemas 

geométricos. Percepção, representação, abstracção e criação são etapas de um processo 

eminentemente mental onde a Geometria Descritiva exerce um papel fundamental. 

As novas tecnologias informáticas permitiram um incremento significativo no rigor e 

facilidade de execução de representações bi e tridimensionais. Esta evolução reflectiu-se 

sobretudo na modelação de entidades orgânicas complexas, permitindo a criação de 

novas formas difíceis de traduzir através da Geometria Descritiva. Estas possibilidades, 

quase ilimitadas, de representação de todo o tipo de formas através de programas 

gráficos 3D parecem pôr em causa a validade da Geometria Descritiva enquanto ciência 

de representação. No entanto, o mesmo não se poderá dizer acerca do seu carácter 

intelectual e da sua pertinência no desenvolvimento de habilidades aptidões mentais 

específicas. O estudo da Geometria Descritiva fomenta a compreensão do espaço e dos 

objectos reais ou concebidos, através do reconhecimento dos conceitos de medida, 

escala, posição, incidência, rotação, assim como outros que definem o seu campo de 

estudo e permitem a organização mental do espaço. 
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Os suportes informatizados de representação do espaço podem contribuir de forma 

significativa para o ensino e compreensão da Geometria Descritiva. Este contributo é de 

particular importância se considerarmos as limitações inerentes à comunicação e 

demonstração de problemas geométricos espaciais manipulando apenas objectos 

concretos. A utilização das novas tecnologias permite superar algumas limitações 

associadas ao ensino apoiado por recursos tradicionais, permitindo reproduções espaciais 

de grande rigor perceptíveis a partir de múltiplas posições de observação. No entanto, 

com base numa pesquisa acerca de aplicações existentes, verificou-se que os sistemas de 

visualização tridimensional e de Geometria dinâmica ainda não respondem de forma 

específica e automatizada às necessidades do ensino da Geometria Descritiva. Nas 

escassas aplicações específicas para o ensino da disciplina verificaram-se algumas 

limitações referenciadas anteriormente, circunstância que justificou a utilização de uma 

aplicação ‘genérica’ para o desenvolvimento dos recursos didácticos. Embora não 

orientados para o ensino da disciplina, o uso destes ambientes é possível e as vantagens 

decorrentes da sua aplicação são evidentes, possibilitando uma metodologia envolvente 

para a compreensão das situações espaciais que se colocam, permitindo vislumbrar o 

encadeamento e fundamentação dos processos de resolução. A aplicação deste 

ambientes facilita ainda compreensão de métodos gerais de resolução e a sua 

transposição para a representação em épura, processo que é precisamente a operação 

que permite a resolução bidimensional de problemas espaciais. 

O apelo das novas tecnologias é constante, no entanto, considera-se que estas 

devem servir de complemento e não substituir o desenho tradicional. Entende-se que a 

utilização das novas tecnologias de representação deve cingir-se à actuação do professor, 

centrando as atenções na demonstração espacial dos problemas geométricos de modo a 

facilitar a sua compreensão e servindo como estímulo para a sua visualização mental e 

consequente abstracção. Não se vislumbram, no processo de aquisição dos 

conhecimentos da Geometria Descritiva, vantagens na utilização dos meios de 

representação informatizados por parte dos alunos. O desenho tradicional, apoiado por 

instrumentos de desenho rigoroso, permite uma representação mais imediata do 

pensamento comparativamente com o desenho informatizado. O computador e 
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respectivos acessórios de interface com o utilizador representam elementos de mediação 

que podem restringir o registo atempado de uma ideia, comprometendo uma interacção 

rápida entre pensamento e representação. Esta reciprocidade ágil entre ambos os 

momentos será tanto mais efectiva quanto menores forem os elementos mediadores. O 

questionamento acerca das metodologias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem 

deve orientar a actuação do professor, permitindo um reflexo positivo na aquisição 

consolidada dos conhecimentos da disciplina. 

“Quanto à Geometria Descritiva, a crença de que é uma disciplina científica  
imutável em qualquer mudança histórica, é difícil de suster à vista dos dados que 
conhecemos. Parece que na Geometria Descritiva o único que se quis admitir, como 
na história da ciência em geral, é uma ideia de progresso que a consolida cada vez 
mais; como consequência de tudo isto é habitual narrar uma história épica da 
ciência, através de convicções marcadas com as sucessivas conquistas.” 

(GELABERT, 1999: 48) 
 

A aprendizagem da Geometria Descritiva requer inevitavelmente uma motivação 

intrínseca do aluno, uma atitude persistente e alguma pré-disposição para o desenho e 

sua compreensão. Considera-se que a sua aprendizagem deve ser encarada como um 

jogo onde o processo de resolução é mais importante do que o resultado final 

isoladamente apreciado. Esta perspectiva de resolução de problemas deve orientar o 

processo permitindo ao aluno a construção de uma atitude autónoma e o 

desenvolvimento da capacidade de pensar, aquisição esta que é seguramente uma mais-

valia de particular importância. O exercício mental comporta inevitavelmente um esforço 

por parte dos jovens, exercício que requer sem dúvida uma motivação intrínseca mas 

também uma motivação extrínseca que decorre em boa medida da actuação docente. 

Assim, o professor e as metodologias utilizadas desempenham um papel preponderante 

na aprendizagem e motivação para o estudo da Geometria Descritiva. A apresentação de 

exemplos concretos de aplicação da disciplina, relacionados com práticas profissionais, é 

uma forma de contextualizar de modo concreto a pertinência da disciplina. Reconhece-se 

assim o interesse no enfoco destes momentos de contextualização para evidenciar de 

forma clara a utilidade e aplicação da disciplina perante os alunos. Esta forma de 

abordagem e enquadramento do programa da disciplina será seguramente um aspecto a 

desenvolver em futuras investigações e práticas de ensino. 
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Os recentes desenvolvimentos no campo da realidade virtual e aumentada 

evidenciam novas possibilidades de representação e visualização espacial. A sua utilização 

no ensino permite a abertura de novas perspectivas pedagógicas. A interacção total com 

entidades espaciais virtuais e a possibilidade de experiências multi-sensoriais constitui 

sem dúvida o aspecto mais interessante. A YDreams, empresa nacional de referência no 

desenvolvimento de novas tecnologias, iniciou o desenvolvimento de aplicações baseadas 

na realidade aumentada para aplicação em serviços interactivos manipuláveis pelo 

utilizador, prevendo-se a sua efectiva concretização no espaço de uma década. Estes 

avanços tecnológicos podem levantar a dúvida acerca da necessidade e pertinência dos 

métodos tradicionais de representação. Para que servirão os métodos tradicionais de 

representação bidimensional de entidades tridimensionais quando for possível a criação 

tridimensional directa dessas mesmas entidades? Será sem dúvida uma questão 

importante, no entanto considera-se que a disciplina se encontra a montante destas 

novas tecnologias, uma vez que ela permite o desenvolvimento de capacidades mentais 

que extravasam o seu propósito mais evidente. A criação e compreensão de quaisquer 

entidades tridimensionais assenta no conhecimento prévio de relações espaciais, numa 

capacidade de visualização espacial, e num pensamento abstracto consolidado, 

competências mentais associadas ao indivíduo e implicadas no estudo da Geometria 

Descritiva. 

O conhecimento acerca do funcionamento do cérebro e dos processos internos 

implicados no processo de aprendizagem e cognição humana constitui um campo de 

investigação essencial para perceber como se podem potenciar as capacidades mentais 

necessárias para a abstracção e visualização espacial. A neurociência, área multidisciplinar 

que estuda o sistema nervoso nas suas várias dimensões, será seguramente aquela que 

permitirá reconhecer o tipo de operações e processos intelectuais realizados pelo cérebro 

quando o indivíduo aborda problemáticas espaciais. 
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Anexo I 
Recurso Didáctico I 

Sombra própria e projectada de uma pirâmide quadrangular regular de base horizontal 



































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
Recurso Didáctico II 

Sombra própria e projectada de um prisma hexagonal regular de bases frontais 

















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo III 
Recurso Didáctico III 

Sombra própria e projectada de um cone de revolução de base horizontal 











































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV 
Recurso Didáctico IV 

Sombra própria e projectada de um cilindro de revolução de bases horizontais 
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